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KIERUNKI PRZEMIAN W ROLNICTWIE
I TECHNICE ROLNICZEJ

____________

TRENDS OF CHANGES  IN AGRICULTURE
AND AGRICULTURA TECHNOLOGY

Streszczenie

Zaprezentowano prognoz  spo eczno-ekonomicznych przemian w gospo-
darstwach rolniczych i w równowa onym rolnictwie do 2030 r., na tle niezb d-
nych przemian energetycznych i ekologicznych zachodz cych na wsi i w ca ej
Polsce.

Do okre lenia kierunków przemian na wsi i w rolnictwie wykorzystano
wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. (PSR’10) i wst pne wyniki Naro-
dowego Spisu Powszechnego GUS z 2011 r. Prognozowano, e oko o 2030r. na
obszarach wiejskich zamieszkiwa  b dzie 39% ludno ci Polski, prowadz c 33,0%
samodzielnych gospodarstw domowych. Ludno  rolnicza w gospodarstwach po-
wy ej 1,0 ha UR b dzie stanowi a 13,3% ludno ci wiejskiej i 5,2% ludno ci ca e-
go kraju. Produkcyjnych gospodarstw (przedsi biorstw) rolniczych bedzie oko o
530 tys. i b d  one dostarcza  na rynek prawie ca  towarow  produkcj  surow-
ców ywno ciowych. Wprowadzenie produkcji zrównowa onej i nowych techno-
logii opartych na nowych agregatach maszynowych, zmniejszy jednostkowe na-
k ady pracy i energii, przyczyniaj c si  równocze nie do poprawy ekologicznych
wymaga  dotycz cych ochrony gleby, wody, powietrza, ro lin, zwierz t i ludzi na
obszarach wiejskich. Rolnictwo b dzie zmniejsza  emisj  do atmosfery metanu
(CH4) i dwutlenku w gla (CO2) mi dzy innymi poprzez wzrost wykorzystywania
odnawialnych zasobów energii (OZE). Krytycznie i z rezerw  nale y odnosi  si
do energetycznego spalania s omy, ziarna, drewna i innych rodzajów nieprzetwo-
rzonej lub przetworzonej biomasy (np. biopaliw).
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Opracowana prognoza ITP pozwala na wnioskowanie odno nie dalszej re-
alizacji polityki agrarnej i rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiej-
skich a mi dzy innymi ochrony u ytków rolnych, ochrony gospodarstw drobnoob-
szarowych, rozwoju us ug technicznych i przetwórstwa rolniczego, wzrostu
efektywno ci energetycznej.

S owa kluczowe: wie , rolnictwo, gospodarstwo, maszyny, energia, ekologia,
prognozy

Summary

A forecast of socio-economic changes in agricultural holdings and sustain-
able agriculture until 2030 was presented against the background of necessary en-
ergy and ecological changes occurring in rural areas and in the whole Poland.

Results of Agricultural Census of 2010 (PSR’10) and initial results of Na-
tional Census (GUS) of 2011 were used to determine the trends of changes in rural
areas and in agriculture. It was forecasted that by 2030 about 39% of the popula-
tion of Poland will live in rural areas constituting 33.0% of individual households.
Farmer population in agricultural holdings over 1.0 ha AL will constitute 13.3%
of rural communities and 5.2% of the whole country population. There will be
about 530 thousand commodity farms (agricultural enterprises) which will supply
to the market almost all commercial output of food raw materials. Introducing
sustainable production and new technologies based on modern machinery aggre-
gates will diminish unit labour and energy outlays, simultaneously contributing to
an improvement of ecological requirements for soil, water, air, plants animals and
human protection in rural areas. Agriculture will reduce methane (CH4) and car-
bon dioxide (CO2) emission to the atmosphere, among others through increased
use of renewable energy sources (RES). A critical and reserved attitude should be
adopted towards burning of straw, grain, wood and other kinds of unprocessed or
processed biomass (e.g. biofuels).

Developed ITP forecast allows for implications concerning further realiza-
tion of agricultural policy and technical infrastructure in rural areas, among oth-
ers protection of agricultural lands, small farms, development of technical services
and agricultural processing, and increase in energy efficiency

Key words: rural areas, agriculture, agricultural holding, machinery, energy,
ecology, forecasts

WPROWADZENIE

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. (PSR’10) by y podstaw
aktualizacji dotychczasowych prognoz IBMER (obecnie ITP) w zakresie roz-
woju rolnictwa i techniki rolniczej [Szeptycki (red.) 2005,Wójcicki 2007].
Wst pne wyniki tych prognoz [Kurek, Wójcicki 2011] wskazuj , e w makro-
skali ca ego kraju (tab.1) nale y przewidywa  utrzymywanie si  liczby sta ych
i sezonowych mieszka ców wsi, przy systematycznym spadku ludno ci rolniczej



Kierunki przemian w rolnictwie...

9

i przy dynamicznym zmniejszaniu si  liczby towarowych gospodarstw rolnych
o powierzchni ponad 1,0 ha UR.

Oko o 2030 r. na obszarach wiejskich zamieszkiwa  b dzie 39,0% ludno-
ci Polski prowadz c 33,0% samodzielnych gospodarstw domowych naszego

kraju.
Celem opracowania jest prezentacja niektórych wyników studiów progno-

stycznych nad kierunkami przemian jakie b d  zachodzi  w gospodarstwach
i przedsi biorstwach rolnych oraz w ca ym rolnictwie do 2020 r. na tle spo ecz-
nych, produkcyjnych, energetycznych i ekologicznych zmian przewidywanych
na wsi i w ca ej Polsce.

Tabela 1. Ludno  i gospodarstwa domowe w Polsce

Liczba [tys.]
w rokuWyszczególnienie 2002

PSR’02
2010

PSR’10
2020

prognoza
2030

prognoza
Ludno  w kraju
Ludno  na obszarach wiejskich
Ludno  rolnicza (w gospodarstwach
powy ej 1,0 ha UR)

38230
14620

7457

38300
15550

5750

38500
15300

3000

38600
15000

2000
Gospodarstwa domowe w kraju
Gospodarstwa domowe
(rodziny na obszarach wiejskich
Rolnicze gospodarstwa domowe
(powy ej 1,0 ha UR)

13337

4375

1956

13400

4550

1563

13450

4500

700

13470

4440

530
ród o: GUS i wyniki w asne.

UWARUNKOWANIA PRZEMIAN NA WSI I W ROLNICTWIE

Podlegaj c procesom globalizacji i dzia aj c w ramach Unii Europejskiej
Polska tworz c spo ecze stwo obywatelskie d y do zapewnienia wszystkim
obywatelom naszego kraju równego i sprawiedliwego dost pu do pracy, eduka-
cji i pomocy socjalnej celem uzyskania coraz lepszych spo eczno-ekonomicz-
nych warunków bytowania i rozwoju.

Nale y przewidywa  wprowadzenie reform, które ujednolic  wymagania
emerytalne, podatkowe i wiadczenia socjalne [Wójcicki 2011].

Od 18 roku ycia wszyscy obywatele b d  rozlicza  swoje przychody wg
PIT niezale nie czy uzyskiwa  b d  dochody obj te podatkiem PIT lub CIT.
B d  te  ujednolicone podatki VAT oraz wiadczenia ubezpieczeniowe i socjalne.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) powinien wzrasta  corocznie o 4–6% przy
corocznym wzro cie produkcji ywno ci o 2–3% celem dalszej poprawy bilansu
handlowego w zakresie eksportu produktów rolno-spo ywczych.
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 Jednostkowe nak ady materia owo-energetyczne i energoch onno  pro-
dukcji i us ug b dzie zmniejsza  si  na skutek stosowania innowacji, informaty-
zacji (cyfryzacji) i nowych technik oraz nowocze niejszych technologii wytwa-
rzania produktów towarowych.

Jednak w skali ca ego kraju, ze wzgl du na rozwój produkcji i inwestycji
oraz na potrzeby bytowe gospodarstw domowych, nadal corocznie o 1–2% b -
dzie wzrasta  zapotrzebowanie na paliwa i energie elektryczn . Wzrostu potrzeb
energetycznych nie da si  zaspokoi  rozwojem odnawialnych zasobów energii
(OZE) i trzeba b dzie wykorzystywa  energie j drow . Ze wzgl dów ekologicz-
nych i ekonomicznych b dzie ograniczane energetyczne spalanie rolniczej
i le nej biomasy.

U YTKI ROLNE I ICH STRUKTURA

Powierzchnia u ytków rolnych (UR) w gospodarstwach rolnych (tab. 2)
zmniejszy si  do 2030 r. do oko o 13,0 mln ha przy wzro cie o 25–30% inten-
sywno ci ich wykorzystania zarówno na gruntach ornych (GO) jak i na trwa ych
u ytkach zielonych (TUZ). Zmniejsza  si  b dzie powierzchnia ugorów i od o-
gów w gospodarstwach i u ytków rolnych w instytucjach pozarolniczych.

Tabela 2. U ytki rolne i ich struktura w Polsce

Liczba [tys.]
w roku

Wyszczególnienie 2002
PSR’02

2010
PSR’10

2020
prognoza

2030
prognoza

Powierzchnia zasiewu na GO
Ugory i od ogi na GO

ki trwa e
Pastwiska trwa e
Sady i plantacje wieloletnie

10764
2303
2531
1031
271

10428
1394
2629
654
398

9900
800
2100
640
360

9800
500
1800
600
300

Razem UR w gospodarstwach rolnych 16899 15503 13800 13000

Ugory i od ogi i inne UR
poza gospodarstwami rolnymi 851 407 300 200

Ogó em u ytki rolne w Polsce 17500 15910 14100 13200
ród o: GUS i wyniki w asne.

Wyniki PSR’10 wskazuj  na potrzeb  dalszej ochrony powierzchni UR,
a w tym dzia a  nad utrzymaniem powierzchni zasiewów i intensyfikacji rolni-
czego wykorzystania TUZ.
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LICZBA GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Polaryzacja w ród drobno i rednioobszarowych gospodarstw rolnych po-
woduje, e niejako samoczynnie rozwi zuj  si  problemy agrarne naszego rol-
nictwa.

Liczba gospodarstw rolniczych o powierzchni powy ej 1,0 ha UR zmniej-
szy si  za 18 lat do oko o 530 tys. (tab. 3). B d  to gospodarstwa dostarczaj ce
na rynek prawie ca  towarow  produkcj  surowców ywno ciowych i pozosta-
ych produktów rolnych. Oko o 270 tys. stanowi  b d  gospodarstwa rolnicze

o powierzchni od 1,0 do 10,0 ha UR. Mo na szacowa , e do trwale rozwojo-
wych zalicza  si  b dzie oko o 400 tys. gospodarstw ogólnorolniczych, ogrodni-
czych i specjalistycznych.

Prawie 100 tys. gospodarstw b dzie podejmowa  próby produkcji ekolo-
gicznej (organicznej) surowców i produktów ywno ciowych bez stosowania
nawozów mineralnych i innych agrochemikaliów.

Tabela 3. Gospodarstwa rolne i ich struktura w Polsce

Liczba [tys.]
gospodarstw w rokuGrupa gospodarstw rolnych 2002

PSR’02
2010

PSR’10
2020

prognoza
2030

prognoza
Gospodarstwa 1 - 10 ha UR
Gospodarstwa 10 – 20 ha UR
Gospodarstwa 20 – 50 ha UR
Gospodarstwa 50 – 200 ha UR
Gospodarstwa powy ej 200 ha UR

1573
263
100
16
4

1213
225
98
23
4

400
170
100
26
4

270
130
100
26
4

Razem gospodarstwa rolnicze 1956 1563 700 530
Dzia ki rolne do 1,0 ha UR 1050 715 1100 1020
Ogó em gospodarstwa i dzia ki rolne 3006 2278 1800 1550
 ród o: GUS i wyniki w asne.

ORGANIZACJA PRODUKCJI I NOWE TECHNOLOGIE

Organizacja produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno – spo ywczego oraz
zaopatrzenia i zbytu zmienia  si  b dzie na wsi wraz z przemianami agrarnymi
i rozwojem rynków rolnych.

Zmienia  si  b d  te  technologie produkcji w samych gospodarstwach
rolniczych, jak te  w przedsi biorstwach ich techniczno-handlowej obs ugi.

Nadal b d  wyst powa y trudno ci w zakresie wprowadzania wysokowy-
dajnych, energooszcz dnych i efektywnych technologii produkcji ro linnej
i zwierz cej. Poza trudno ci  w zdobywaniu niezb dnego kapita u inwestycyj-
nego, przyczyn  braku innowacyjno ci technologicznej b dzie ma a koncentra-
cja produkcji w wi kszo ci przysz ych gospodarstw towarowych (tab. 3) gospo-
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daruj cych na prawie po owie krajowych UR (tab.4) i posiadaj cych redni
powierzchni  swoich gospodarstw nieprzekraczaj c  20 ha UR (tab. 5). Nadal
cz  gospodarstw o redniej intensywno ci produkcji b dzie wprowadza  tech-
niki i technologie, które ju  wyst powa y w gospodarstwach o wy szej koncen-
tracji produkcji.

 Innowacje i nowe techniki produkcji surowców ywno ciowych rozwija
si  b d  w przysz o ciowych gospodarstwach rodzinnych i menad erskich, które
b d  utrzymywa  sta e kontakty z przetwórniami lub przedsi biorstwami obrotu
towarami rolniczymi. Cz  z tych gospodarstw staj c si  zrównowa onymi
rolniczymi przedsi biorstwami rodzinnymi, b dzie wprowadza  metody infor-
matycznego rolnictwa precyzyjnego produkuj c towary o standardach jako cio-
wych nie gorszych od standardów wymaganych od spo ywczych produktów
ekologicznych (organicznych).

Tabela 4. U ytki rolne w ró nych grupach obszarowych gospodarstw
i dzia kach rolniczych w Polsce

Powierzchnia [tys. ha] u ytków rolnych UR
w roku

Grupa obszarowa gospodarstw 2002
PSR’02

2010
PSR’10

2020
prognoza

2030
prognoza

Gospodarstwa 1 - 10 ha UR
Gospodarstwa 10 – 20 ha UR
Gospodarstwa 20 – 50 ha UR
Gospodarstwa 50 – 200 ha UR
Gospodarstwa powy ej 200 ha UR

5796
3656
2723
2078
2250

4692
3094
2836
2781
1843

2000
2650
3400
3450
2000

1600
2150
3300
3550
2100

Razem UR w gospodarstwach rolnych 16503 15247 13500 12700

UR na dzia kach rolniczych do 1,0 ha UR 396 256 300 300

Razem UR w rolnictwie 16899 15503 13800 13000

Ugory od ogi i inne UR poza
gospodarstwami rolnymi 851 407 300 200

Ogó em UR w Polsce 17500 15910 14100 13200
 ród o: GUS i wyniki w asne.

Mo na przewidywa , e zanika  b dzie niech  rolników do zespo owego
dzia ania i rozwijania spó ek i spó dzielczych form zaopatrzenia i zbytu, a tak e
nowych form technicznej obs ugi rolnictwa i us ug kontraktorskich. Wzrasta
b dzie zatrudnienie w przedsi biorstwach techniczno – handlowej obs ugi go-
spodarstw rolniczych, w instytucjach infrastruktury wsi i rolnictwa oraz w poza-
rolniczych miejscach pracy na wsi i w ma ych miastach.
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Tabela 5. rednia powierzchnia UR (ha) gospodarstwa w Polsce

rednia powierzchnia [ha UR]
na 1 gospodarstwo w rokuGrupa obszarowa gospodarstw 2002

PSR’02
2010

PSR’10
2020

prognoza
2030

prognoza
Gospodarstwa 1 - 10 ha UR
Gospodarstwa 10 – 20 ha UR
Gospodarstwa 20 – 50 ha UR
Gospodarstwa 50 – 200 ha UR
Gospodarstwa powy ej 200 ha UR

3,68
13,90
27,23

129,87
562,50

3,87
13,75
28,94

120,96
460,75

5,00
15,59
34,00

132,69
500,00

5,92
16,54
33,00
136,54
525,00

Razem w gospodarstwach rolnych 9,44 9,75 19,29 23,96
Dzia ki rolnicze do 1,0 ha UR 0,38 0,36 0,27 0,29
Razem w rolnictwie 5,12 6,81 7,67 8,39
ród o: GUS i wyniki w asne.

TECHNIKA, ENERGIA I EKOLOGIA

Prezentowane przemiany w wyposa eniu polskiego rolnictwa w ci gniki,
kombajny i wa niejsze maszyny (tab. 6) wskazuj  na potrzeby wprowadzania
agregatów nowych generacji, przy równoczesnym wycofywaniu sprz tu mniej
wydajnego lub wyeksploatowanego. Dotyczy to zarówno ci gników jak i kom-
bajnów, a tak e innych agregatów wiod cych w technologiach produkcji ro lin-
nej i zwierz cej.

 Dotychczasowe prognozy IBMER zak ada y, e liczba ci gników i kom-
bajnów zbo owych w 2010 r. zmniejszy si  wyra nie w stosunku do ich liczby
w 2002 r. PSR’10 wykazuje dalszy wzrost ich liczby przy minimalnej ich kasa-
cji i przy dalszym przed u aniu okresu ich trwania.

 Porównuj c wyniki PSR’96 i PSR’02 oraz wst pne wyniki PSR’10 mo na
wyliczy  [Pawlak 2011r.], e w ci gu 25 lat liczba ci gników zwi kszy a si
o 168 tys. szt. a kombajnów zbo owych o 56 tys. szt.

Zaktualizowana prognoza ITP przewiduje zdecydowane zmniejszanie si
liczby ci gników, kombajnów i wa niejszych maszyn (tab. 6), ale zakupywane
nowe agregaty b d  jako ciowo i eksploatacyjnie lepsze od stosowanych do-
tychczas.

W wyniku post puj cego wzrostu produkcji i zmniejszaj cych si  jednost-
kowych (rbh·ha–1) nak adów pracy wzrasta  b dzie wydajno  bezpo rednio
zatrudnionych w gospodarstwach rolnych.

Stosuj c odpowiednie agregaty maszynowe czy  b dzie mo na niektóre
zabiegi agrotechniczne zwi zane z upraw , nawo eniem i siewem ro lin. Przy-
k adem mog  by  opryskiwacze stosowane równocze nie do ochrony i do po-
g ównego nawo enia ro lin nawozami p ynnymi.

Stosowanie agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych zmniejsza licz-
b  przejazdów po polu ci gników ugniataj cych uprawiona gleb . Coraz



Zdzis aw Wójcicki

14

powszechniej b dzie wprowadzana bezorkowa uprawa gleby eliminuj ca stoso-
wanie p ugów.

Tabela 6. Wyposa enie polskiego rolnictwa w ci gniki, kombajny i opryskiwacze

Liczba [tys. szt.]
maszyn w rokuRodzaj maszyny

lub urz dzenia 2002
PSR’02

2010
PSR’10

2020
prognoza

2030
prognoza

Ci gniki rolnicze
Kombajny zbo owe

1339
123

1471
152

1030
110

810
90

Kombajny do ziemniaków
Kombajny do buraków
Silosokombajny

81
32
13

80
28
12

60
23
16

40
18
20

Opryskiwacze polowe
Opryskiewacze sadownicze

472
45

496
52

420
50

350
50

ród o: GUS i wyniki w asne.

Stosuj c nowe rozwi zania technologiczne i organizacyjne zmniejsza  b -
dziemy mogli jednostkow  (MJ·ha–1) i ogóln  skumulowan  energoch onno
produkcji rolniczej. Wzrastaj ce potrzeby nawozowe ro lin w coraz wi kszym
stopniu b d  zapewniane poprzez zwi kszona produkcj  i efektywniejsze wyko-
rzystanie obornika, kompostów, gnojówki i gnojowicy oraz poprzez zwi kszone
uprawy poplonów na mulcz.

Poprzez zwi kszane wykorzystywanie nawozów naturalnych i organicz-
nych b dziemy mogli zwi ksza  reprodukcj  glebowej substancji organicznej
(próchnicy). Stosuj c odpowiednie zmianowanie ro lin i ich odpowiednie nawo-
enie mo emy zwi ksza  yzno  i zasobno  naszych gleb, co jest podstawo-

wym zadaniem ekologicznym naszych rolników. Zwi kszaj c poziom glebowej
substancji organicznej zwi kszamy sekwestracj  w gla (CO2) na terenach rolni-
czych, co ma wp yw na bilans emisji i redukcji gazów cieplarnianych na obsza-
rach wiejskich.

Innym ekologicznym zadaniem rolnictwa jest zmniejszanie emisji metanu
(CH4) powstaj cego na fermach zwierz t i w miejscach fermentacji substancji
organicznych. Jednym z rozwi za  mo e by  rozwój biogazowni rolniczych
i wiejskich, przetwarzaj cych odpady rolnicze i wiejskie na biogaz i substancje
nawozowe.

Nie mo na jednak popiera  produkcji biogazu z kukurydzy czy upraw po-
lowych innych ro lin. Ostro nie trzeba traktowa  odnawialne zasoby energii
(OZE) pozyskiwane w wyniku stosowania specjalnych dop at czy dotacji.
Szczególnie dotyczy to energetycznego wykorzystywania biomasy, której zaso-
by w rolnictwie i le nictwie s  ci le ograniczone i której spalanie w ciep ow-
niach i elektrowniach daje energi  dro sz , emituj c  wi cej CO2 i nie ma istot-
nego wp ywu na oszcz dno  energii pierwotnej. Dotowanie wi c wspó spalania
biomasy z w gla jest niebezpiecznym absurdem.
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PODSUMOWANIE

Opracowywane prognozy przemian zachodz cych w rolnictwie i technice
rolniczej s  prób  okre lenia przysz o ciowego modelu jaki ukszta tuje si  za
15-20 lat. Takie prognozy mog  by  wskazówk  dla decydentów i producentów
jak ukierunkowa  dzia alno  gospodarcz  czy inwestycyjna aby przyspieszy
ukszta towanie si  danego modelu.

Opracowywana prognoza ITP w zakresie przemian w rolnictwie i technice
rolniczej wskazuje na:

– konieczno  ochrony u ytków rolnych (UR) celem utrzymania na sta-
ym poziomie powierzchni zasiewów na gruntach ornych (GO) i intensywniejszego

wykorzystywania trwa ych u ytków zielonych (TUZ);
– potrzeb  utrzymywania mo liwie du ej liczby (oko o 500 tys.) towa-

rowych gospodarstw rolnych, a w tym drobnoobszarowych gospodarstw ekolo-
gicznych, ogrodniczych i specjalistycznych dzia aj cych w grupach producenc-
kich;

– niezb dny rozwój techniczno-handlowej obs ugi towarowych gospo-
darstw rolnych i regionalny rozwój technicznej infrastruktury wsi celem zapo-
biegania wyludnieniu si  niektórych terenów rolniczych;

– ewolucyjne zmiany w systemie dop at, dotacji i preferencji kredyto-
wych przy pieszaj cych wprowadzanie nowych technik i technologii oraz tech-
nologiczn  i ekologiczn  modernizacj  towarowych gospodarstw rodzinnych;

– systematyczne zmniejszanie jednostkowych skumulowanych nak a-
dów energetycznych, przy racjonalnym utrzymywaniu poziomu yzno ci i za-
sobno ci gleb i przy ostro nym i krytycznym wykorzystywaniu energii odna-
wialnej (OZE) pochodz cej ze róde  specjalnie dotowanych.
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