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Synopsis. W opracowaniu podjęto problem identyfi kacji barier rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych pro-
wadzących produkcję w różnych subregionach Karpat Polskich. Scharakteryzowano wybrane zasoby produkcyjne 
oraz właściwości wyróżniające gospodarstwa, które według wskazań respondentów – kierowników gospodarstw, 
uznano za rozwojowe. 

Wstęp
Okres pointegracyjny przyniósł wiele nowych procesów i zjawisk w zakresie gospodarki rolnej – wzrosła 

konkurencja na rynku żywnościowym, gospodarstwa mogą uczestniczyć w programach pomocowych Unii 
Europejskiej. Musiał i Otoliński [2009] zwracają uwagę, iż oceny dotyczące stanu rolnictwa, funkcjonujące 
w życiu codziennym, publicystyce, a nawet opracowaniach naukowych są bardzo rozbieżne. Mimo dość 
powszechnych opinii, iż integracja z UE przyczyniła się do podniesienia opłacalności oraz zapewnienia 
godziwych dochodów ludności związanej z rolnictwem (świadczą o tym chociażby wyniki gospodarstw 
objętych system rachunkowości rolniczej), pojawiają się również głosy, iż objęcie gospodarstw rolnych 
mechanizmami WPR nasiliło procesy recesywne. Nie można bowiem zapominać, iż procesy rozwojowe 
mają charakter dychotomiczny, stąd procesom rozwoju jednych jednostek będzie towarzyszyć upadek 
ekonomiczny innych. Przykładowo, rozwój podmiotów większych obszarowo często odbywa się kosztem 
mniejszych producentów. Wspomniana dychotomia rozwoju gospodarstw jest widoczna szczególnie na 
obszarach rolnictwa rozdrobnionego agrarnie, w tym rolnictwa górskiego. Badania prowadzone w Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie [Musiał 2008, Sroka 2010, Wojewodzic 2010] wskazują, iż na obszarze 
Karpat Polskich w ostatnich latach nasiliły się zarówno procesy recesywne, jak i rozwojowe. 

Mając na względzie zrównoważony rozwój cennych przyrodniczo obszarów górzystych, bardzo 
ważną kwestią jest intensyfi kacja procesów transferu zasobów produkcyjnych, w tym przede wszystkim 
zasobów ziemi do jednostek wykazujących aspiracje rozwojowe. Kluczowym zagadnieniem jest więc 
rozpoznanie i ocena barier rozwoju podmiotów najsilniejszych ekonomicznie, tzw. gospodarstw przodu-
jących. Sytuacja tych gospodarstw obecnie i w przyszłości będzie decydować zarówno o możliwościach 
produkcyjnych rolnictwa Karpat Polskich, stanie środowiska naturalnego, jak również ekonomii wsi. 

W literaturze przedmiotu [Musiał 2008, Czudec 2008, Tomczak 2005] do podstawowych barier rozwoju 
rolnictwa regionu Karpat Polskich należy zaliczyć: barierę niskiej skali produkcji, w tym niewielkiej po-
wierzchni gospodarstw, barierę niedostatecznych zdolności akumulacyjnych, nadmiaru bądź niedoboru siły 
roboczej jak również niedostatecznego powiązania gospodarstw z rynkiem. Ponadto, nie należy zapominać 
o barierach społeczno-socjologicznych związanych z charakterem zatrudnienia, brakiem wolnego czasu 
itp. Z racji, iż stan gospodarstw, ich mechanizmy i też bariery rozwojowe są prawie wyłącznie oceniane 
przez naukowców lub polityków [Bański 2004], opracowanie poświęcono przedstawieniu opinii i poglądów 
grupy osób najbardziej zainteresowanych zmianami w rolnictwie, tj. właścicieli gospodarstw rolnych. Za 
przyjęciem takiej perspektywy przemawia fakt, iż rozwój warunkowany jest wieloma czynnikami, w tym 
również subiektywnymi ocenami rolnika dotyczącymi jego predyspozycji zarządczych, szans rozbudowy 
gospodarstwa, a także perspektyw pomyślnej wymiany pokoleniowej. Nie bez znaczenia są także uwarun-
kowania natury emocjonalnej, tj. subiektywna ocena atrakcyjności miejsca zamieszkania oraz odniesienie 
swojej sytuacji ekonomicznej i organizacji pracy do alternatywnego zatrudnienia osób, z którymi rolnik 
kontaktuje się na co dzień lub okazjonalnie [Sroka, Musiał 2009]. 
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Cel i metodyka badań
Głównym celem opracowania jest identyfi kacja najważniejszych barier rozwoju przodujących go-

spodarstw rolniczych prowadzących produkcję w wybranych subregionach Karpat Polskich. 
Podstawą analizy są informacje zebrane za pomocą kwestionariusza wywiadu standaryzowanego. 

Podmioty do badań zostały dobrane według założeń przyjętych w metodyce projektu badawczego pt. 
„Aktywizacja rolnicza Karpat Polskich poprzez implementację traktatu akcesyjnego z Unią Europejską”1. 
Doboru gospodarstw dokonali samodzielnie pracownicy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego 
zlokalizowanych w subregionach objętych badaniem. Gospodarstwa zostały dobrane na podstawie sformu-
łowanych kryteriów ich przodownictwa, których spełnienie pozwoliło na zakwalifi kowania gospodarstw 
do dalszych analiz. Doradcy terenowi mieli za zadanie wybór gospodarstw przodujących – najlepszych 
w danym terenie, osiągających dochody pozwalające na opłacenie pracy rolnika oraz jego rodziny, a 
także dodatnią akumulację kapitału2. Po przeprowadzenie weryfi kacji zebranego materiału do badań 
zakwalifi kowano 176 gospodarstw przodujących. 

Badani rolnicy zostali poproszeni o zidentyfi kowanie największych utrudnień związanych z umiej-
scowieniem ich gospodarstw w przestrzeni produkcyjnej, a także wskazanie utrudnień zewnętrznych. 
Uciążliwość poszczególnych barier wewnętrznych oceniono z wykorzystaniem pytania w formie pół-
otwartej, a rolnicy udzielali odpowiedzi na skali dziesięciopunktowej, przy tym ocena 1 – oznaczała naj-
mniejsze znaczenie danej cechy, a 10 – największe. Identyfi kacja utrudnień natury zewnętrznej polegała, 
na wskazaniu maksymalnie dwóch najważniejszych ograniczeń rozwojowych. Aby ukazać znaczenie 
poszczególnych utrudnień wewnętrznych, oceny rolników zostały uśrednione. 

Ocenę sytuacji gospodarstw rolnych oraz ich barier rozwojowych, prowadzono w dwóch płaszczy-
znach. Po pierwsze badano opinie rolników w zależności od subiektywnych ocen na temat perspektyw 
rozwojowych zarządzanych przez nich jednostek (na tej podstawie wydzielono grupy gospodarstw), 
po drugie za punkt odniesienia przyjęto miejsca zamieszkania, a tym samym położenia gospodarstw w 
danej strefi e obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W opracowaniu zaprezentowano 
głównie wyniki analiz w pierwszej z ujmowanych płaszczyzn. 

Zdecydowanie najliczniejszą grupę gospodarstw stanowiły jednostki uznane przez kierowników za 
potencjalnie rozwojowe (ok. 60% ogółu gospodarstw) (tab. 1). Liczba gospodarstw charakteryzujących 
się największymi szansami rozwojowymi, tj. gospodarstw „w pełni rozwojowych” wyniosła 25 podmio-
tów (14,2% badanej próby). Na drugim biegunie znalazły się podmioty, których właściciele uznali swoje 
warsztaty produkcyjne za nierozwojowe (16 podmiotów). Stosunkowo duży odsetek badanych stanowiły 
podmioty, których zarządzający nie potrafi li ocenić perspektyw rozwoju prowadzonych jednostek (ok. 14% 
badanej populacji). Wydaje się, że zajmują one pozycję kontestującą lub też wyczekującą. Obserwując 
współczesną rzeczywistość gospodarczą wsi i rolnictwa oczekują na bodźce, które mogą przyczynić się 
do podjęcia wiążących decyzji odnośnie perspektyw rozwoju gospodarstw.

Wyniki badań
Produkcja rolnicza, jak każda inna działalność gospodarcza, wymaga zastosowania określonych 

zasobów czynników produkcji, a potencjał produkcyjny gospodarstw zasadniczo determinowany jest 
posiadanymi zasobami ziemi, pracy i kapitału. W gospodarstwach górskich szczególnie ważne są zasoby 
ziemi rolniczej, gdyż wpływają one na wydajność pracy i kapitału, kształtując jednocześnie ich docho-
dowość [Czudec 2008]. Badane podmioty rolnicze już w założeniu stanowiły gospodarstwa przodujące 
o wyraźnie sprecyzowanym kierunku produkcji i rodzinnym charakterze organizacji produkcji. Są one 
jednostkami charakteryzującymi się ponad 1,5-krotnie wyższą średnią powierzchnią użytków rolnych 
(16,3 ha UR) niż przeciętne gospodarstwo objęte systemem dopłat bezpośrednich w Polsce, które w 2007 
roku użytkowało 9,91 ha UR. Zgodnie z oczekiwaniami przeciętnie najmniejszą powierzchnię użytków 
rolnych miały gospodarstwa określone jako nierozwojowe (8,7 ha UR), natomiast największymi jed-
nostkami były gospodarstwa uznane za „w pełni rozwojowe” (19,3 ha UR). Można więc wnioskować, 
że dla tzw. podstawowych kierunków produkcji rolnej, zasoby ziemi mają istotny lub nawet decydujący 
wpływ na status produkcyjny i ekonomiczny gospodarstw. 
1 Projekt ten był realizowany przez prof. dr hab. Wiesława Musiała w ramach grantu badawczego nr 1 HO2C 091 30.
2 Za gospodarstwa przodujące uznano gospodarstwa dobrane metodą ekspercką, tj. uważane za przodujące przez miej-

scowych doradców. Gospodarstwa te zostały następnie zweryfi kowane poprzez zastosowanie obiektywnych kryteriów 
doboru. W literaturze przedmiotu za „gospodarstwo przodujące uznaje się jednostkę, która w danych przyrodniczych i 
gospodarczych warunkach osiąga wysoką i opłacalną produkcję. Na tle innych gospodarstw położonych w podobnych 
warunkach gospodarstwo przodujące powinno wyróżniać się produkcyjnością, racjonalną organizacją i opłacalnością. 
Gospodarstwo takie wykorzystuje więc lepiej od innych warunki miejscowe”.
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O ile zasoby ziemi rolniczej, a zwłaszcza struktura jej użytkowania są zdecydowanie zróżnicowane mię-
dzy badanymi gospodarstwami, to zasoby pracy są dość podobne, przy tym podmioty określone jako „w pełni 
rozwojowe” oraz „potencjalnie rozwojowe” charakteryzują się niższym wskaźnikiem stanu angażowanych 
w produkcję zasobów pracy, co przy większej powierzchni powinno prowadzić do wyższej wydajności 
pracy. Średnio w badanej próbie na 100 ha UR pracowało 12,6 FWU3, jednak w przypadku gospodarstw 
„nierozwojowych” wskaźnik ten był prawie dwukrotnie wyższy

Wyposażenie gospodarstw w środki trwałe jest miernikiem ich potencjału produkcyjnego i moż-
liwości technologicznych. Budynki gospodarcze decydują lub też w znaczny sposób umożliwiają 
prowadzenie określonego kierunku produkcji. Ich ilość, jakość, wiek i trwałość jest nadal ważnym 
atutem gospodarstw [Tabor 2006]. Średnio w badanej populacji wartość środków trwałych w prze-
liczeniu na gospodarstwo wynosiła około 237,8 tys. zł. Dla porównania w regionie Małopolska i 
Podgórze, wartość środków trwałych w gospodarstwach objętych systemem rachunkowości rolniczej 
FADN wynosiła około 201 tys. zł. Badane gospodarstwa były więc stosunkowo dobrze wyposażone 
w majątek produkcyjny.

Z punktu widzenia perspektyw rozwojowych, szczególnie ważnym elementem analizy gospodarstw 
są przychody i dochody uzyskiwane z działalności rolniczej. Dochód z gospodarstwa rolnego, stanowiący 
jedną z ważniejszych kategorii ekonomicznej oceny gospodarstw wynosił w przeliczeniu na (nieopłaconą) 
osobę pełnozatrudnioną przeciętnie 23,3 tys. zł. Wartość ta była porównywalna z przeciętnym rocznym 
wynagrodzeniem netto w gospodarce narodowej w roku badań4, przy czym część gospodarstw, tj. pod-
mioty „nierozwojowe” oraz „kontestujące” nie uzyskiwała parytetu dochodowego. W gospodarstwach 
tych jedna osoba pełnozatrudniona uzyskiwała dochód w wysokości około 1100 zł miesięcznie. Należy 
jednak podkreślić, iż kwota ta często uzupełniana przez inne środki (renty i emerytury) pozwala osobom 
zatrudnionym w rolnictwie na zaspokojenie ich potrzeb bytowych. 

Sprawne kierowanie każdym przedsiębiorstwem wymaga od zarządzających wnikliwego i komplek-
sowego poznania sytuacji, w jakiej dany podmiot się znajduje. Zidentyfi kowanie podstawowych szans i 
zagrożeń płynących ze środowiska zewnętrznego oraz określenie kluczowych czynników decydujących 
o sile lub słabości organizacji jest niezbędnym elementem skutecznego zarządzania. Dotyczy to zarówno 
wielkich korporacji, małych fi rm, jak i gospodarstw rolnych [Sulewski 2006]. Wypowiedzi rolników na 
temat podstawowych barier i problemów utrudniających rozwój gospodarstw można zasadniczo podzielić 
na dwie grupy: pierwsza to bariery wewnętrzne, wynikające ze słabych stron samego gospodarstwa. Druga, 
to bariery o charakterze zewnętrznym, będące konsekwencją sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym. 
3  FWU (Family Work Unit) – jednostka przeliczeniowa zasobów rodzinnej siły roboczej
4  Średnie wynagrodzenie netto w roku 2007 w gospodarce narodowej według szacunków IERGiŻ wynosiło 21 750 zł. 

Tabela 1. Wybrane charakterystyki gospodarstw przodujących w zależności od deklarowanych perspektyw 
rozwojowych
Table 1. Chosen characteristic of leading farms depending on declared developing perspectives
Gospodarstwa/
Farms

Liczba 
gospodarstw/

Number of 
farms

Średnia 
pow. UR 

[ha]/
Average 
area of 
arable 
lands 
[ha]

Liczba osób 
pełnozatr.

(FWU/100 ha 
UR)/Number 
of people fully 

employed
[FWU/100 ha AL]

Średnia wartość 
majątku 

produkcyjnego 
[tys. zł]/Average 

worth of 
productive wealth 

[thous. PLN]

Dochód z gospodarstwa 
rolniczego w 

przeliczeniu na osobę 
pełnozatr.

[tys. zł/FWU]/Income 
from farm expressed in 
a person fully employed

[thous. PLN/FWU]
Rozwojowe/
Developmental 25 19,3 104 301,3 27,1

Potencjalnie 
rozwojowe/
Potentially 
developmental

110 17,4 12,2 228,2 25,9

Kontestujące/
Undetermined 25 13,3 14,4 225,6 13,3

Nierozwojowe/
Non-
developmental

16 8,7 24,4 219,5 14,4

Ogółem/Total 176 16,3 12,6 237,8 23,3
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Już wstępna analiza uzyskanych wyników wskazuje, że niektóre rodzaje utrudnień dotyczyły 
praktycznie wszystkich gospodarstw, przy czym większe zróżnicowanie odnotowano w podziale na 
miejsce położenia gospodarstwa. Średnia ocena rzeźby terenu wahała się od 6,3 pkt w gospodarstwach 
zlokalizowanych poza obszarami ONW (Beskid Mały) do 7,3 pkt na Podhalu, a jakość gleb oceniono w 
przedziale od 6,2 do 8,2 pkt. Te dwa czynniki okazały się najważniejszymi przeszkodami w prowadzeniu 
produkcji rolniczej. Analiza wykazała, że na funkcjonowanie gospodarstw w najmniejszym stopniu wpły-
wało oddalenie gospodarstw od punktów zaopatrzenia i zbytu. Również w tym przypadku, odpowiedzi 
poszczególnych rolników były podobne. Wyniki oceny pozostałych utrudnień, tj. klimatu, rozdrobnienia 
i oddalenia oraz dojazdu do pól były w badanych grupach gospodarstw bardzo zróżnicowane. W opinii 
rolników niesprzyjający klimat najbardziej doskwierał w Beskidzie Niskim, najmniej zaś w Beskidzie 
Małym. Duże rozdrobnienie i oddalenie pól uprawnych od środka gospodarstwa dotyczyło głównie gospo-
darstw w Beskidzie Makowskim, natomiast w Bieszczadach nie było ono najważniejszym utrudnieniem. 

Analiza wybranych utrudnień lokalizacyjnych, z uwzględnieniem perspektyw rozwojowych gospodarstw, 
pokazuje że oceny rolników były względnie homogeniczne (rys. 1). Wyjątek stanowiła ocena rozdrobnienia i odda-
lenia pól w gospodarstwach kontestujących, która znacznie odbiegała od wyników pozostałych grup gospodarstw. 

W przypadku pozostałych utrudnień, tj. klimatu, rzeźby terenu, jakości gleb i oddalenia do punktów 
zaopatrzenia i zbytu, oceny rolników nie różniły się więcej niż o 1,2 pkt. Wyniki te potwierdziły więc, 
że poszczególne grupy gospodarstw, tj. podmioty: „w pełni rozwojowe”, „potencjalnie rozwojowe”, 
„kontestujące” oraz „nierozwojowe”, funkcjonowały przy podobnych ograniczeniach środowiskowych. 
Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż w przypadku badanych jednostek potencjał rozwojowy nie był 
warunkowany ograniczeniami środowiskowymi, a przede wszystkim sposobem organizacji gospodar-
stwa. Dużą rolę odgrywały zapewne umiejętności i predyspozycje zarządcze kierowników gospodarstw.

Wprawdzie oceny rolników nie były oparte na obiektywnych wskaźnikach, jednak pozwoliły na po-
równanie uciążliwości poszczególnych ograniczeń lokalizacyjnych, wśród których do najważniejszych 
zaliczyć należało niekorzystną rzeźbę terenu, niską jakość gleb oraz rozdrobnienie pól uprawnych. 

Wśród barier o charakterze zewnętrznym, największa liczba osób wymieniała: zbyt wysokie ceny 
środków produkcji (90,9%), zbyt wysokie podatki i opłaty (28,4%), trudności ze zbytem płodów rolnych 
(27,8%), drogie kredyty (26,1%) oraz brak siły roboczej (6,8%) (tab. 2). Relatywnie wysoka pozycja ba-
riery, jaką były: zbyt wysokie podatki i opłaty wynika z ogólnego przeświadczenia rolników, że kondycja 
fi nansowa ich gospodarstw zależy przede wszystkim od czynników zewnętrznych, a w tym wypadku 
obciążeń podatkowych. W rzeczywistości w badanej grupie gospodarstw koszty te należały do jednych z 
najniższych, a gospodarstwa górskie ze względu na niską jakość gleb zazwyczaj nie płaciły podatku rolnego.

Rysunek 1. Główne utrudnienia wewnętrzne gospodarstw w zależności od ich deklarowanych perspektyw 
rozwojowych
Figure 1. Main internal impediments to farms depending on its declared developing perspectives
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Analiza podstawowych barier zewnętrznych, z uwzględnieniem perspektyw rozwojowych go-
spodarstw, pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków. Po pierwsze, należy zauważyć że 
właściciele gospodarstw „w pełni rozwojowych” rzadziej niż pozostali rolnicy, za główne utrudnienie 
uważali zbyt wysokie ceny środków produkcji i też obciążenia podatkowe, co może świadczyć o więk-
szej niezależności tych podmiotów od zmian na rynku czynników produkcji oraz polityki podatkowej. 
Gospodarstwa te dzięki wysokiej produkcji towarowej oraz kontraktacji, również w mniejszym stopniu 
odczuwały trudności ze zbytem płodów rolnych. Właściciele gospodarstw znacznie częściej zaciągali 
kredyty, stąd drugą z kolei barierą ich rozwoju były wysokie koszty kredytów. W przypadku gospodarstw 
„nierozwojowych”, odpowiedzi respondentów wskazywały na duże problemy związane z wysokimi 
cenami środków produkcji (87,5% wskazań), jak również z dużymi obciążeniami podatkowymi (43,8% 
wskazań). Kierownicy tych gospodarstw, mimo stosunkowo dużych zasobów własnej siły roboczej, za 
jeden z istotnych problemów uznali brak możliwości donajmu siły roboczej (12,5% odpowiedzi).

Analizując utrudnienia zewnętrzne gospodarstw karpackich można zauważyć, że opinie rolników 
gospodarujących w różnych subregionach były bardzo zróżnicowane. Z uwagi, iż uwarunkowania ma-
kroekonomiczne (ceny środków produkcji, ceny kredytów, wysokość opłat i podatków itp.) na całym 
terenie badań były relatywnie jednorodne, zróżnicowanie odpowiedzi wynikać będzie głównie z silnych 
i słabych stron gospodarstw. Stąd też wskazywane trudności ze zbytem produktów rolnych i wysokimi 
cenami kredytów, nie były zależne od położenia gospodarstw, lecz przede wszystkim ich sytuacji do-
chodowej, sieci kontaktów, jakości kapitału ludzkiego.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza gospodarstw wykazała znaczne zróżnicowanie opinii rolników na temat 

perspektyw rozwojowych oraz różnorodnych barier. Analiza poszczególnych utrudnień lokalizacyjnych 
pozwoliła na stwierdzenie, że niezależnie od położenia gospodarstw najważniejszymi ograniczeniami 
prowadzenia produkcji rolniczej okazały się rzeźba terenu oraz niska jakość gleb. Większe różnice 
ujawniły się w przypadku jakości klimatu oraz rozdrobnienia pól, które zostały przez rolników różno-
rodnie ocenione. Rolnicy z gospodarstw o mniejszych szansach rozwojowych, byli bardziej sceptyczni 
w poglądach na temat swojego gospodarstwa, co znajdowało wyraz w przekonaniu, że ich sytuacja 
ekonomiczna zależy głównie od zewnętrznych czynników, w tym cen środków produkcji oraz wyso-
kości podatków i opłat. Oceny rolników z gospodarstw „w pełni oraz potencjalnie rozwojowych” były 
bardziej optymistyczne i w większym stopniu nastawione na identyfi kację rzeczywistych czynników, 

Tabela 2. Główne utrudnienia zewnętrzne w zakresie prowadzonej produkcji w zależności od deklarowanych 
perspektyw rozwoju gospodarstw
Table 2. Main outer impediments in the range of running production depending on declared developing perspective
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Gospodarstwa/Farms
„w pełni 

rozwojowe”/
„fully 

developmental”

„potencjalnie 
rozwojowe”/
„potentially 

developmental”

„kontestujące”/
„undetermined”

„nierozwo-
jowe”/„non-

developmental”

ogółem/
total

Zbyt wysokie ceny 
środków produkcji/Too 
high prices of means 
of production

%
 w

sk
az

ań
/%

 re
sp

on
de

nt
s

84,0 92,7 92,0 87,5 90,9

Zbyt wysokie podatki 
i opłaty/
Too high taxes and fees

20,0 31,8 12,0 43,8 28,4

Trudności ze zbytem 
płodów rolnych/Diffi culties 
with selling agricultural 
produce

20,0 30,0 28,0 25,0 27,8

Drogie kredyty/
Expensive credits 36,0 20,9 34,0 18,8 26,1

Brak możliwości donajmu 
siły roboczej/Lack of the 
possibility of rehiring the 
labour force

8,0 7,3 0,0 12,5 6,8

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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określających sytuację gospodarstwa. W przypadku uwarunkowań zewnętrznych zauważono również, 
że opinie rolników były zależne od ogólnego poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych subre-
gionów. Wiązało się to zapewne z sytuacją dochodową rodzin rolniczych, gdyż podmioty z zachodniej 
części Karpat częściej dochód z gospodarstwa uzupełniały dochodami z pracy najemnej, podczas gdy 
we wschodniej części, jako dodatkowe źródło dochodów, wskazywane były przede wszystkich źródła 
niezarobkowe (renty i emerytury). 
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Summary
The analysis carried out in farms showed the diversifi cation of farmers’ opinions on barriers to development, 

while the most important inter limitations of running agricultural production turned out the lie of the land and low 
quality soils. Among outer barriers high prices of means of production, also incidences and charges had been most 
often mentioning.
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