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Synopsis. O roli dopłat bezpośrednich w rolnictwie świadczy duża kwota środków przeznaczona na płatności, liczba 
benefi cjentów tego mechanizmu, również wpływ dopłat na dochody i inwestycje w rolnictwie, a przez to na funk-
cjonowanie gospodarstw rolnych. Głównym celem badawczym artykułu była ocena wykorzystania płatności przez 
benefi cjentów. Rolnicy otrzymując dopłaty mają pełną dowolność w dysponowaniu środkami, dlatego przeznaczenie-
dopłat w gospodarstwach rolnych nie jest kontrolowane. Jednak to, w jakim celu wykorzystywane są dopłaty będzie 
wpływało na rozwój danego podmiotu. W badanych gospodarstwach dopłaty bezpośrednie wykorzystywane były 
przede wszystkim na zakup bieżących środków produkcyjnych (nawozów, środków ochrony roślin, paliw i pasz). 
Im gospodarstwa miały większą powierzchnię UR, tym większe było znaczenie dopłat w fi nansowaniu inwestycji.

Wstęp
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce 

uległo znacznym zmianom. Jednym z nowych warunków jest możliwość korzystania z dopłat bezpośred-
nich, które były i nadal pozostają najważniejszym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej [Daugbjerg, 
Swinbank 2004]. W latach 2004-2010 do rolnictwa polskiego z tytułu dopłat (jednolitej płatności obsza-
rowej, uzupełniającej płatności obszarowej do wybranych roślin i płatności zwierzęcych) spłynęło ok. 
60 mld zł [System Informacji…2011]. O ich roli świadczy nie tylko duża kwota środków przeznaczona 
na ich realizację, ale również: liczba benefi cjentów, wpływ dopłat na dochody i inwestycje w rolnictwie, 
a przez to na funkcjonowanie gospodarstw rolnych [Sckokai, Moro 2009, Spychalski 2008]. Dopłaty 
są bowiem instrumentem skierowanym do każdego gospodarstwa rolnego (spełniającego zaledwie pod-
stawowe wymagania), co powoduje że są najbardziej powszechnym mechanizmem spośród wszystkich 
działań podejmowanych w ramach polityki rolnej. Zasadniczym zadaniem dopłat bezpośrednich jest 
realizacja jednego z celów Wspólnej Polityki Rolnej, zapisanych w Traktatach Rzymskich [2011], jakim 
jest „zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indy-
widualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie”. Coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska 
i rosnące potrzeby dbałości o zasoby przyrodnicze, w konfrontacji z obszarem zarządzanym przez sektor 
rolny sprawiają, że w polityce rolnej wykorzystuje się wszystkie możliwe ścieżki stymulowania rolników 
do kształtowania zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, ochrony oraz poprawy stanu: środowiska 
naturalnego, gleb, wód, dzikiej fauny i fl ory, ptaków i ich siedlisk przyrodniczych. W realizacji tego 
celu wykorzystuje się także płatności bezpośrednie. Otrzymanie dopłat warunkuje się przestrzeganiem 
wymogów wzajemnej zgodności celów ekonomicznych i środowiskowych w procesie produkcji rolnej. 
Tak więc, rolnictwo ma być dostarczycielem dóbr publicznych, a dopłatom bezpośrednim przypisuje się 
pewną formę wynagrodzenia za ich świadczenie. Nie należy przy tym zapominać o podstawowej funkcji 
rolnictwa, jaką jest dostarczanie żywności po rozsądnych cenach. Dlatego dopłaty pełnią niebagatelną rolę 
w kształtowaniu warunków realizacji najważniejszego zdóbr publicznych dostarczanych przez rolnictwo, 
czyli zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Podejmując wyzwania, przed jakimi stanie europejskie 
rolnictwo w kolejnym okresie programowania 2014-2020, należy ocenić wpływ dopłat bezpośrednich 
na ekonomiczną sytuację i funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Ma to szczególnie istotne znaczenie 
w nowych krajach UE, gdzie działań o takim charakterze nigdy nie prowadzono. Stąd efekty płatności 
bezpośrednich w gospodarstwach rolnych nie są rozpoznane, a skutki ich wprowadzenia zależeć będą od 
kierunków ich przeznaczenia. Wynika to z faktu, że w myśl przyjętych rozwiązań, ta forma transferów 
do rolnictwa nie podlega rozliczeniom, ani weryfi kacji ich przeznaczenia w gospodarstwie, a rolnicy 
mogą nimi swobodnie dysponować. Rodzi to potrzebę badań wykorzystania dopłat z punktu widzenia 
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efektów produkcyjnych i ekonomicznych [Ferjani 2008], a wyniki mogą być brane pod uwagę w coraz 
powszechniejszej dyskusji dotyczącej zalet, wad i zasadności tego narzędzia polityki rolnej.

Cel, materiał i metodyka badań
Głównym celem badawczym artykułu była ocena wykorzystania dopłat bezpośrednich w gospo-

darstwach rolnych. Materiałem wykorzystanym w analizie były dane pochodzące z badań ankietowych 
przeprowadzonych w 2010 roku w 5 województwach (kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, 
wielkopolskim, zachodniopomorskim)1. Podmiotem badań ankietowych było 291 gospodarstw rolnych, 
przedmiotem natomiast było rozdysponowanie dopłat oraz sytuacja ekonomiczna i produkcyjna gospo-
darstw w 2009 roku. Badaną zbiorowość, w celu jej scharakteryzowania, podzielono na 4 grupy gospo-
darstw w zależności od powierzchni UR w gospodarstwie. Wyniki realizacji płatności bezpośrednich w 
Polsce oparto na wskaźnikach struktury oraz natężenia zjawisk. 

W celu zbadania wpływu wykorzystania płatności na bieżącą produkcję oraz inwestycje dokonano 
podziału kierunków wydatkowania płatności na trzy grupy wydatków: 

 – produkcyjne bieżące, do której zaliczono zakup środków ochrony roślin, nawozów, pasz i paliwa, 
 – inwestycyjne, do której zaliczono modernizację gospodarstwa, spłatę kredytu, wspomaganie inwestycji 
fi nansowanych ze środków UE, zakup ziemi i zwierząt, 

 – nieprodukcyjne, do których również zaliczono oszczędności. 

Charakterystyka badanych gospodarstw rolnych
Powierzchnia przeciętnego badanego gospodarstwa rolnego wynosiła 54 ha (tab. 1). Badaną zbio-

rowość podzielono na cztery grupy według kryterium wielkość użytków rolnych (tab. 1). Wynikało to z 
założenia, że istnieje zróżnicowanie rozdysponowania dopłat bezpośrednich w zależności od wielkości 
gospodarstwa rolnego, a więc różnych kwot otrzymanych płatności.

1 Praca  naukowa fi nansowana  ze  środków na  naukę  w latach  2008-2011 jako projekt badawczy MNiSW pt.: 
„Funkcjonowanie, skuteczność i efekty wybranych instrumentów WPR w Polsce”.

Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w zależności od średniej powierzchni
Table 1. Characteristicsof farmsaccording totheaverage sizeof farm area

Wyszczególnienie/Specifi cation Powierzchnia gospodarstwa [ha]/
Farm area [ha]

1-10 
(N=75)

10,01-20 
(N=79)

20,01-50 
(N=72)

pow. 
50,01 

(N=65)

razem/
total

(N=291)
Średnia powierzchnia/Average area size

Użytków rolnych/Agricultural land 5,5 14,8 35,2 177,6 53,8

- w tym użytki zielone/of  which grassland 1,90
(21,1%)

3,18
(16,1%)

3,92
(6,4%)

30,25
(12,1%)

9,57
(11,7%)

Średnia powierzchnia użytków rolnych/The average size of agricultural land

Będące własnością użytkownika/Owned by farmer 5,24  
(N=73)

13,60  
(N=78)

27,83  
(N=72)

93,93  
(N=62)

32,53  
(N=285)

Dzierżawione od innych/Taken on lease 3,09    
(N=7)

4,90   
(N=20)

12,11  
(N=44)

111,15  
(N=52)

52,29  
(N=123)

Dzierżawione innym/Leaseed 0,20    
(N=1)

10,37    
(N=1)

0    
(N=0)

23    
(N=2)

14,14     
(N=4)

Liczba pełnozatrudnionych w gospodarstwie*/Number of AWU 2,5 3,4 4,7 6,5 2,2
Liczba UR przypadająca na 1 pełnozatrudnionego [ha]/
UAA per 1 AWU 2,19 4,38 7,54 27,39 25,03

Średnia wartość produkcji [tys. zł] (w nawiasach: na 1 ha UR)/
Average value of production (in thous. PLN in brackets: per 1 ha)

18,20  
(3,3)

78,53 
(5,3)

191,38  
(5,4)

539,28  
(3,3)

193,82  
(3,6)

*na podstawie rocznej jednostki pracy (AWU): przyjęto, że 2120 godzin pracy w ciągu roku jest równoważnikiem 
pełnego etatu [www.stat.gov.pl]/on the basis of annual work unit (AWU): it was assumed that 2120 hours of work 
per year is a full-time equivalent [www.stat.gov.pl]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, n=291
Source: own study based on results of farm survey, n=291
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W strukturze użytków rolnych wszystkich grup gospodarstw rolnych dominowały grunty orne, a 
największe znaczenie miały one w gospodarstwach o powierzchni od 20 do 50 ha. W konsekwencji użytki 
zielone odgrywały dużą rolę w grupie gospodarstw najmniejszych i największych. Te charakterystyki 
są o tyle istotne, że do powierzchni użytków zielonych przysługują rolnikom odrębne płatności (tzw. 
płatności zwierzęce), których stawka w 2009 roku wyniosła ok. 500 zł/ha. Im większa była powierzchnia 
gospodarstw, tym udział i wielkość gruntów dzierżawionych od innych rolników był większy. Grunty 
wydzierżawiane stanowiły bardzo mały odsetek użytków rolnych, a tylko 4 respondentów w całej badanej 
zbiorowości oddzierżawiło grunty rolne. Średnia liczba pełnozatrudnionych w badanej zbiorowości 
wyniosła 2,2 osoby rocznie i charakteryzowała się dużą rozbieżnością w różnych grupach wielkości 
gospodarstw. Średnio najwięcej osób pracowało w gospodarstwach największych, co wynika oczywiście z 
dużych powierzchni i większych potrzeb nakładów pracy. Jednak w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, 
w podmiotach pow. 50 ha powierzchnia przypadająca na 1 pracującego była najmniejsza. 

Ponieważ wartość produkcji sprzedanej jest pochodną głównie areału powierzchni, to średnia jej 
wartość rosła wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Porównanie jednak wartości produkcji w 
przeliczeniu na jednostkę powierzchni pokazuje, że gospodarstwa średnie (od 10 do 50 ha) uzyskiwały 
z 1 ha UR największą sprzedaż.

Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych
Kierunek rozdysponowania dopłat ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych. 

To, na jaki cel wykorzystywane są dopłaty rzutuje na rozwój produkcji, poziom inwestycjilub wpływa na 
realizację wydatków pozarolniczych. Największa liczba respondentów (ok. 80%) deklarowała jakikolwiek 
odsetek przeznaczenia płatności bezpośrednich na nawozy (tab. 2). Ci rolnicy, którzy wybrali zakup nawo-
zów, przeznaczali na ten cel średnio prawie połowę swoich dopłat. W ujęciu wartościowym na ten kierunek 
rozdysponowania skierowano ponad 1/3 wszystkich otrzymanych dopłat. Ponad połowa benefi cjentów 

Tabela 2. Rozkład liczby gospodarstw rolnych w zależności od rodzaju przeznaczenia dopłat bezpośrednich 
w 2009 roku
Table 2. Distribution of farms according to the type of allocation for direct payments in 2009
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0 124 47 232 134 215 278 278 252 282 269 250
1-10 23 8 14 22 13 8 11 14 5 8 11
11-30 96 66 30 98 33 3 2 19 0 4 14
31-60 48 118 14 33 17 2 0 2 4 4 6
61-99 0 40 1 0 8 0 0 3 0 1 0
100 0 12 0 4 5 0 0 1 0 5 10

Średni odsetek dopłat przeznaczonych na poszczególne kierunki wydatków wśród gospodarstw, które 
deklarowały przeznaczenie dopłat na dany kierunek [%]*/The average percentage of payments allocation, 

concernfarmswhichdeclared use of the subsidies on the specifi c direction
Średnia/Average 28 47 26 29 37 14 9 25 20 43 41

Wartość rozdysponowania dopłat bezpośrednich [tys. zł], razem 12 463,0 zł/The value of allocation of direct 
payments [thous. PLN], total 12 463.0 PLN

Wartość/Value 2503,4 4202,1 337,3 1598,1 1721,3 158,2 48,9 1123,5 105,8 275,8 388,6
Udział w całości 
(12 463= 100)/
The share 
(12 463= 100)

20,1 33,7 2,7 12,8 13,8 1,3 0,4 8,8 0,8 2,2 3,1

* np. 47% dopłat przeznaczonych na nawozy oznacza, że 244 gospodarstwa przeznaczały na nawozy średnio 47% 
dopłat/eg. 47% subsidy for fertilizers means, that the 244 farms spent, on average, 47% of subsidies on fertilizer 
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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przeznaczyła część dopłat również na 
środki ochrony roślin (167 badanych 
gospodarstw) oraz na paliwo (157 
badanych gospodarstw), wydatkując 
na ten około 1/3 otrzymanych płatności. 
Wskazane kierunki rozdysponowania 
to wydatki bieżące rolnika, związane z 
corocznymi kosztami produkcji rolnej. 
Relatywnie niewielu rolników przezna-
czyło dopłaty na realizację wydatków 
niezwiązanych z gospodarstwem lub 
na oszczędności, stąd w ujęciu warto-
ściowym wydatki te miały niewielkie 
znaczenie w rozdysponowaniu całości 
dopłat otrzymanych przez wszystkie 
badane gospodarstwa. Nieliczne gospo-
darstwa przeznaczyły dopłaty na fi nan-
sowanie inwestycji z funduszy UE, na 
zakup ziemi lub zwierząt. Respondenci, 
którzy wybrali te kierunki rozdyspono-
wania, przeznaczali na nie małą część 
dopłat w ujęciu procentowym (od 10 do 
20%), a wartościowo było to od 50 do 
150 tys. złotych.

Reasumując można stwierdzić, że dopłaty bezpośrednie wykorzystywane były przede wszystkim na 
fi nansowanie bieżących wydatków produkcyjnych (rys. 1). Jedną czwartą przeznaczono na inwestycje, a 
wydatki niezwiązane z gospodarstwem to zaledwie 5% kwoty otrzymanych dopłat. Warto zaznaczyć, że taki 
stan rzeczy ma charakter trwały. Prezentowane wyniki są niemal identyczne, jak rezultaty badań wykonanych 
w 2007 roku, w których analizowano rozdysponowania dopłat otrzymanych za 2006 rok [Czubak 2008]. 
Podobne wyniki uzyskały Babuchowska i Marks-Bielska [2010] dla badań prowadzonych w 2008 roku. 

Mimo, że struktura kierunków rozdysponowania dopłat bezpośrednich w poszczególnych grupach 
obszarowych gospodarstw rolnych była do siebie zbliżona (rys. 2), to widać tendencję wzrostu znaczenia 
wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach większych obszarowo. Dzieje się tak kosztem spadku prze-
znaczenia dopłat bezpośrednich na bieżące wydatki produkcyjne i wydatki nieprodukcyjne. Potwierdze-
niem różnic w gospodarstwach jest przeliczenie wartości przeznaczonych płatności na 1 ha UR (rys. 3). 
W gospodarstwach pow. 50 ha wartość inwestycji współfi nansowanych z dopłat w przeliczeniu na 
1 ha UR wynosiła 235 zł i było to około trzy razy więcej niż w gospodarstwach do 20 ha.

Rysunek 1. Udział rozdysponowania dopłat bezpośrednich na 
poszczególne kierunki ich przeznaczenia w 2009 roku
Figure 1. The share of direct payments distribution to the various 
directions of their use in 2009
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Rysunek 2. Udział wartości rozdysponowania 
dopłat bezpośrednich w różnych grupach wielkości 
gospodarstw rolnych
Figure 2. The share of allocation of direct payments 
in different groups of farms
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Rysunek 3. Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich 
w różnych grupach wielkości gospodarstw rolnych 
na 1 ha UR
Figure 3. Allocation of direct payments in different 
groups of farms per 1 ha UAA
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Istotny jest także rozkład wydatków przeznaczonych na inwestycje. Okazuje się bowiem, że z całej 
kwoty 3157 tys. zł wydanych na inwestycje przez badane gospodarstwa (tab. 2), aż 87% (2738 tys. zł) 
było realizowanych w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha, a łącznie z gospodarstwami po-
wyżej 20 ha było to 96%. Zatem, płatności bezpośrednie we wszystkich grupach wielkości (mierzonej 
areałem UR) są źródłem fi nansowania inwestycji, jednak najwyższy efekt inwestycyjny wystąpi w 
gospodarstwach największych. Dzieje się tak, ponieważ z racji wielkości areału do tych gospodarstw 
trafi ło najwięcej płatności oraz z tej przyczyny, żeodsetek wydatków na inwestycje był trzy razy większy 
aniżeli w gospodarstwach najmniejszych. W efekcie dopłaty bezpośrednie przyczynią sie do budowania 
przewag konkurencyjnych gospodarstw największych, mogą być impulsem koncentracji produkcyjnej 
w polskim rolnictwie.

Podsumowanie i wnioski
Od momentu wprowadzenia systemu płatności bezpośrednich w Polsce, czyli od 2004 roku, rolnicy 

otrzymali z tego tytułu niemal 60 mld złotych. Uzyskane wyniki badań wskazują, że dopłaty bezpośrednie 
wykorzystywane były przede wszystkim na fi nansowanie bieżących wydatków produkcyjnych.Większość 
badanych gospodarstw rolnych przeznaczyła płatności w części lub w całości na nawozy. Respondenci, 
którzy wybrali ten kierunek rozdysponowania, przeznaczali średnio 47% otrzymanych dopłat na ten cel. 
W efekcie kwota płatności zużyta na zakup nawozów wyniosła około 1/3 sumy wsparcia. Dopłaty bez-
pośrednie zatem wpływają na rozwój gospodarstwa, głównie poprzez fi nansowanie bieżących kosztów 
działalności i głównie na ten cel są wydatkowane.

Pozarolnicze wykorzystanie dopłat, czyli na wydatki niezwiązane z działalnością rolniczą, nie ma w 
zasadzie większego znaczenia. Natomiast rolnicy jedną czwartą płatności przeznaczyli na inwestycje. 
Finansowanie inwestycji z dopłat bezpośrednich miało duże znaczenie w gospodarstwach największych. 
Może to spowodować, że dopłaty przyczynią sie do poprawy przewag konkurencyjnych (ze względu na 
jakość i ilość produkcji) gospodarstw największych i mogą być impulsem koncentracji produkcyjnej w 
polskim rolnictwie.

Prezentowane rezultaty rozdysponowania środków z dopłat potwierdzają wyniki wcześniej prowa-
dzonych badań. Zatem zachowania producentów rolnych mają charakter trwały.
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Summary
The role of direct payments in agriculture provides a large amount of funds allocated in the payment, the number 

of benefi ciaries of this mechanism and the impact of subsidies on there venue and investment in agriculture arms. 
The main goal of the paper was to evaluate the use ofthe direct payments. Allocation of subsidies on farm is not 
defi ned and controlled, however, the use of payments will affect the development of the farm. Base on the results, 
direct payments were used primarily for the purchase of current inputs (fertilizer, pesticides, fuel and fodder). The 
bigger the farm was, the greater was the importance of payments inco-fi nancing the investment.
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