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Rolnicy województwa pomorskiego i ich gospodarstwa  
w pierwszym roku cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej 

Farmers of the Pomeranian province and their farms in the first 
year of Polish membership in the European Union 

Synopsis. Praca zawiera wyniki bada  ankietowych przeprowadzonych w województwie pomorskim  

po pierwszym roku cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Gospodarstwa, które zosta y 

uwzgl dnione w badaniach, by y zró nicowane pod wzgl dem wielko ci: od 1,5 ha do oko o 150 ha 

UR. Rolnicy województwa pomorskiego, korzystaj cy z bezpo rednich dop at do gruntów rolnych, 

przeznaczyli je przede wszystkim na bie c  dzia alno  rolnicz  (73% wszystkich badanych).  

Zapytani o decyzje zwi zane ze zmian  profilu produkcji po przyst pieniu Polski do Unii 

Europejskiej w wi kszo ci odpowiedzieli, e zamierzaj  pozosta  przy obecnym rodzaju produkcji 

(82%). Na uwag  zas uguje fakt, i  respondenci posiadaj cy wykszta cenie wy sze rolnicze osi gn li 

prawie dwukrotnie wi ksze dochody (2 118,17 z  z 1 ha UR) ni  rednio, za  ci bez wykszta cenia 

( rednio 167,35 z  z 1 ha UR) zaledwie 14% redniej kwoty dochodów uzyskiwanych przez 

ankietowane gospodarstwa. Obostrzenia jako ciowe dotycz ce sprzeda y p odów rolnych nie 

wp yn y zasadniczo na zmniejszenie dochodów badanych rolników (70%).   

S owa kluczowe: rolnicy województwa pomorskiego, procesy integracyjne, dochody rolnicze, 

dop aty bezpo rednie do gruntów rolnych. 

Abstract. The study contains the results of questionnaire surveys conducted in the Pomeranian 

province after the first year of Polish membership in the European Union. The inspected farms varied 

in size, from 1.5 ha to 150 ha of agricultural land. Farmers of the Pomeranian province, being asked 

about the decisions related to the change of production profile after the EU accession, in most cases 

(82%) responded that they are going to continue the current type of agricultural production. 

Respondents in most cases (70%) did not indicate that quality barriers caused a reduction of their 

products sales. A majority (73%) of the examined beneficiaries of direct subsidies to agricultural lands 

used these funds for the current agricultural activity. Respondents with higher agricultural education 

made almost a twice higher income (2 118.17 PLN/hectare) than the average. Farmers without 

education received on average only just 167.35 PLN per 1 ha, which constitutes only 14% of the 

average amount achieved by the surveyed farms. 

Key words: farmers from the Pomeranian province, integration processes, agricultural incomes, direct 

subsidies to agricultural lands. 

Wst p 

Rolnictwo jest sektorem gospodarki w najwi kszym stopniu wykorzystuj cym 

finansowe wsparcie z bud etu Unii Europejskiej. S  to nie tylko rodki zdobywane przez 

rolników na modernizacj  swoich gospodarstw, ale równie  spore kwoty przeznaczone na 
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rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Skuteczne pozyskiwanie rodków unijnych przez sektor 

rolniczy jest niew tpliwie istotnym warunkiem przyspieszonego rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki gospodarstw rolnych 

województwa pomorskiego oraz czynników maj cych wp yw na sytuacj  ekonomiczn  

rolników w kontek cie integracji Polski z Uni  Europejsk .  

Badaniu ankietowemu, przeprowadzonego za pomoc  kwestionariusza w 2005 roku,  

poddano 151 rolników województwa pomorskiego. 

Mia o ono na celu udzielenie odpowiedzi m.in. na nast puj ce pytania. 

 Czym charakteryzowa y si  pomorskie gospodarstwa rolne ? 

 Jakie dochody uzyskali rolnicy i od czego one zale a y? 

 Na co zamierzali przeznaczy  swoje pierwsze dop aty unijne rolnicy 

województwa pomorskiego? 

W badaniu zastosowano podstawowe miary statystyki opisowej, powszechne 

wska niki, m.in. wyznaczaj ce okre lone wielko ci na 1 ha u ytków rolnych, na  

1 gospodarstwo, lub okre lenie procentowego udzia u danego zjawiska w wielko ci 

zbiorowej. Dla zbadania wspó zale no ci cech wykorzystano wspó czynnik korelacji 

liniowej Pearsona. 

Charakterystyka badanych rolników i ich gospodarstw 

Ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarstw rolnych ma czynnik ludzki, 

a w szczególno ci wykszta cenie i wiek prowadz cych gospodarstwa rolne. Rolnicy m odzi 

i lepiej wykszta ceni s  bardziej otwarci na wszelkie zmiany, a co za tym idzie ch tniej 

podejmuj  nowe wyzwania. 

Tabela 1.  Wiek badanych rolników w województwie pomorskim  

Table 1.  Age of the examined farmers in the Pomeranian province 

Przedzia y 

wiekowe 

Liczba badanych w danym 

przedziale wiekowym 

Udzia  w grupie 

badanej, % 

20-25 lat 

25-30 lat 

30-35 lat 

35-40 lat 

40-45 lat 

45-50 lat 

50-55 lat 

pow. 55 lat 

9 

9 

19 

13 

36 

25 

28 

12 

5,96 

5,96 

12,58 

8,61 

23,84 

16,56 

18,54 

7,95 

Razem 151 100 

ród o: badania w asne 

Spo ród 151 respondentów najliczniejsz  grup  (23,84%) stanowili rolnicy mi dzy 40  

a 45 rokiem ycia, natomiast nieca e 12% to m odzi ludzie (do lat 30), którzy zwi zali 

swoje losy z rolnictwem. 75,5% badanych przekroczy o 30 rok ycia. Prawie 8% rolników  

uko czy o 55 lat i mog oby si  ubiega  o renty strukturalne. 



 97

Wykszta cenie rolników stanowi wa ny element wp ywaj cy na rozwój nie tylko 

gospodarstw rolnych, ale równie , w uj ciu szerszym, przyczyniaj cy si  

do unowocze niania obszarów wiejskich. Kapita  ludzki odgrywa szczególn  rol  

zw aszcza w procesie pozyskiwania funduszy unijnych. Poziom wykszta cenia 

mieszka ców wsi polskiej, jak wynika z danych zebranych w trakcie Spisu Powszechnego 

w 2002 roku, ulega pewnej poprawie. 4,3% mieszka ców wsi w Polsce posiada wy sze 

wykszta cenie (ponad dwukrotnie wi cej ni  w 1988 roku). Jednak podkre la si , e nie jest 

to tylko wynikiem procesu masowego kszta cenia m odzie y wiejskiej, ale równie  zmiany 

pokoleniowej na wsi, ruchów migracyjnych, coraz wi kszej liczby miejskich rezydentów 

czy te  masowego dokszta cania si  przez nauczycieli wiejskich w drugiej po owie lat 

dziewi dziesi tych [Wasilewski 2005]. 

Wyniki bada , dotycz ce wykszta cenia jako czynnika ró nicuj cego zasoby  

w gospodarstwach rolniczych, wskazuj , e rolnicy z wy szym wykszta ceniem mieli 

wi ksz  wiadomo  znaczenia koncentracji i skali produkcji. Stosowali oni bardziej 

intensywne technologie produkcji oraz uzyskiwali bardziej korzystne wyniki produkcyjne  

i ekonomiczne [Klepacki 2005]. 

Tabela 2. Wykszta cenie badanych rolników województwa pomorskiego 

Table 2. Education of the examined farmers in the Pomeranian province 

Poziom i typ 

wykszta cenia 

Liczba 

respondentów 

Udzia  w grupie 

badanej, % 

Wy sze 

Wy sze rolnicze 

rednie 

rednie rolnicze 

Zawodowe 

Zawodowe rolnicze 

Podstawowe 

Podstawowe niepe ne 

4 

4 

14 

24 

37 

39 

26 

3 

2,65 

2,65 

9,27 

15,89 

24,5 

25,83 

17,22 

1,99 

Razem 151 100 

ród o: badania w asne. 

W ród badanych rolników województwa pomorskiego ponad 5% legitymuje si  

wykszta ceniem wy szym, natomiast tylko 2,65% posiada wykszta cenie wy sze rolnicze. 

Najliczniejsz  grup  stanowi  respondenci z wykszta ceniem zawodowym (50,33%). 

Niestety spora grupa badanych rolników nie posiada wykszta cenia rolniczego (44,37%), a 

13,91% posiadaj cych wykszta cenie rolnicze uko czy o jedynie kurs rolniczy. 

Wi kszo  pomorskich gospodarstw to gospodarstwa ma o- i rednioobszarowe, 

w których pracuj  najcz ciej w a ciciele b d  domownicy. Gospodarstwa te s  zazwyczaj 

nie najlepiej wyposa one. Fakt ten zasadniczo wp ywa na wydajno  pracy w tych 

gospodarstwach. 

Podstawowym kierunkiem dzia a  prowadz cych do wzrostu konkurencyjno ci 

polskich gospodarstw rolnych powinna by  poprawa relacji mi dzy si  robocz  

a nak adami rodków obrotowych [Maciejewski i Pondel 2005]. 
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Dynamiczne przekszta cenia strukturalne i modernizacja rolnictwa powinny 

doprowadzi  do racjonalizacji zatrudnienia w rolnictwie oraz do korzystnej poprawy 

wska ników ekonomicznych produkcji rolniczej [Chy ek 2005]. 

Gospodarstwa wielkoobszarowe z dominacj  pracy najemnej przegrywaj  konkurencj  

z odpowiednio du ymi gospodarstwami rolnymi, opartymi na pracy w asnej posiadaczy 

gospodarstw i pracy cz onków ich rodzin (koszty sta e zatrudnienia pracowników 

najemnych, gorsza jako  pracy pracowników najemnych, koszty sta ego nadzoru) 

[Józwiak 2005]. 

W ankietowanych gospodarstwach w województwie pomorskim na 100 ha u ytków 

rolnych przypada rednio 8,6 zatrudnionych. 

Po integracji Polski z Uni  Europejsk  rodzaj prowadzonej produkcji rolniczej nabiera 

szczególnego znaczenia ze wzgl du na dop aty bezpo rednie do gruntów rolnych czy te  z 

uwagi na wyst puj ce ograniczenia produkcji, np. kwoty mleczne. 

Tabela 3. G ówne kierunki produkcji w badanych gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim 

Table 3. The main directions of production in the surveyed agricultural farms in the Pomeranian province 

 Kierunek produkcji: 

ywiec 

Gospodarstwa Mleko 
wo owy wieprzowy 

Zbo a Okopowe
Produkcja

warzyw 

Produkcja 

wielo- 

-kierunkowa 

Inne 

Liczba gospodarstw 29 28 59 14 2 2 47 11 

% ogó u 19,2% 18,5% 39,1% 9,3% 1,3% 1,3% 31,1% 7,3% 

ród o: badania w asne. 

Respondenci, w kilku przypadkach, podawali wi cej ni  jeden g ówny kierunek 

produkcji. Najwi cej rolników w województwie pomorskim zajmowa o si  produkcj  

ywca wieprzowego (cecha charakterystyczna rolnictwa pomorskiego). 

W ród krajów UE-15 zró nicowanie skali produkcji trzody jest du e, lecz w adnym z 

nich nie jest ona tak rozdrobniona jak w Polsce [Go a , Kozera i B ek 2005]. 

Spor  grup  w ród badanych stanowili producenci mleka i ywca wieprzowego. 

Jednak a  31% badanych rolników prowadzi o produkcj  wielokierunkow , bez konkretnej 

specjalizacji. 

W ród ankietowanych pomorskich gospodarstw prawie 20% produkuje mleko. 

rednia wielko  takiego gospodarstwa to 43,48 ha. Prawie 60% tych gospodarstw ma 

wielko  20-50 ha, a rednia wielko  takiego gospodarstwa to oko o 35 ha. Poni ej 20 ha 

wyst puje zaledwie 17% gospodarstw, najmniejsze z nich liczy 5 ha, a najwi ksze 17,02 

ha. Spo ród gospodarstw o powierzchni powy ej 100 ha tylko 2 zajmuj  si  produkcj  

mleka i s  to gospodarstwa wielko ci 149,21 ha i 105 ha.  

W ród badanych gospodarstw 18,5% produkuje ywiec wo owy. rednia wielko  

gospodarstwa to 37,74 ha. Ponad 46% gospodarstw w tej grupie posiada od 20 do 50 ha UR 

( rednia wielko  takiego gospodarstwa to oko o 30 ha). Spo ród gospodarstw powy ej 100 

ha tylko jedno, o wielko ci 149 ha, produkuje ywiec wo owy. 

W wyniku analizy grupy gospodarstw województwa pomorskiego mo na stwierdzi , 

e prawie 40% produkuje ywiec wieprzowy. rednia wielko  takiego gospodarstwa 

to 28,57 ha. Ponad 44% tych gospodarstw ma wielko  od 20 do 50 ha, co rednio daje 
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oko o 28,5 ha, natomiast ponad 33% tych gospodarstw ma powierzchni  poni ej 20 ha. 

Spo ród gospodarstw o powierzchni powy ej 100 ha tylko 2 zajmuj  si  produkcj  ywca 

wieprzowego i s  to gospodarstwa wielko ci 149,21 ha i 105 ha.  

W ród ankietowanych gospodarstw województwa pomorskiego nieca e 10% zajmuje 

si  produkcj  zbó , a rednia wielko  takiego gospodarstwa to 36,14 ha. Prawie 43% 

gospodarstw tej grupy to jednostki o powierzchni poni ej 20 ha. rednia wielko  takiego 

gospodarstwa to 9,48 ha. W analizowanej grupie gospodarstw 29% stanowi  posiadaj cy 

powierzchni  od 20 do 50 ha, a 21% to gospodarstwa o powierzchni 50-100 ha. Spo ród 

gospodarstw powy ej 100 ha tylko jedno gospodarstwo o wielko ci 149,21 ha produkuje 

zbo a.  

W badanych gospodarstwach pomorskich ponad 30% prowadzi produkcj  

wielokierunkow . rednia wielko  gospodarstwa w tej grupie to 21,84 ha, a ponad 65% 

gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni poni ej 20 ha ( rednia wielko  takiego 

gospodarstwa to 6,53 ha). Gospodarstwa prowadz ce produkcj  wielokierunkow ,  

o powierzchni 20-50 ha, stanowi  nieca e 20%.  

Z gospodarstw o powierzchni powy ej 100 ha tylko jedno, o wielko ci 138,5 ha, 

prowadzi dzia alno  wielokierunkow .  

Nasuwa si  wniosek, e produkcja wielokierunkowa jest domen  ma ych gospodarstw. 

W Polsce od lat 90-tych obserwuje si  zjawisko polaryzacji gospodarstw. W latach 

1996-2002 liczba gospodarstw ma ych (1-2 ha) zwi kszy a si  o 12%, natomiast du ych 

(powy ej 50 ha) zwi kszy a si  w tym okresie dwukrotnie. W wi kszo ci gospodarstwa te, 

jak i u ytki rolne, wywodz  si  z dawnego sektora pa stwowego [Fabisiak 2005]. 

Tabela 4. Struktura agrarna badanych gospodarstw w województwie pomorskim 

Table 4. Agrarian structure of the inspected farms in the Pomeranian province 

Powierzchnia UR 

gospodarstwa, ha 

Powierzchnia UR 

w grupie, ha 

Udzia  w 

powierzchni  

grupy, % 

Liczba 

gospodarstw 

rednia wielko  

gospodarstwa, ha 

Do 20 727,78 17,59 74 9,8 

20-50 1635,62 39,54 52 31,5 

50-100 1380,76 33,38 22 62,8 

100-150 392,71 9,49 3 130,9 

Powy ej 150a - - -  

Razem 4.136,87 100 151 x 

ród o: badania w asne. 

Badane gospodarstwa by y zró nicowane pod wzgl dem wielko ci, od 1,5 ha do oko o 

150 ha. Najwi ksz  grup  stanowi y gospodarstwa o powierzchni od 20 ha do 50 ha, 

niewiele mniej by o gospodarstw o powierzchni od 50 ha do 100 ha UR. W badanej grupie 

nie by o gospodarstw powy ej 150 ha UR. 

W województwie pomorskim w strukturze zasiewów w badanych gospodarstwach 

przewa aj  zbo a (65,64%), zw aszcza yto stanowi ce prawie 47% powierzchni zasiewów 

ogó em. Jest to zwi zane ze s abymi glebami w regionie. Znacz c  pozycj  zajmuj  

ziemniaki, zajmuj  10,96% powierzchni zasiewów. 

Wi kszo  badanych gospodarstw w województwie pomorskim posiadaj cych 

zwierz ta gospodarskie to hodowcy trzody chlewnej. Na jedno takie gospodarstwo  



 100

przypada statystycznie 66 sztuk tych zwierz t oraz oko o 15 sztuk byd a. Na 100 ha UR 

przypada 48 sztuk byd a (jest to wielko  ponad dwukrotnie wy sza od redniej 

wojewódzkiej) oraz 213 sztuk trzody chlewnej ( rednia w województwie wynosi 129 

szt./100 ha UR), natomiast obsada byd a na 100 ha u ytków zielonych w badanych 

gospodarstwach wynosi 366 sztuk. 

W grupie badanych rolników pomorskich znalaz o si  kilku posiadaczy koni. 

Tabela 5. Struktura zasiewów w badanych gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim 

Table 5. Cropping pattern in farms inspected in the Pomeranian province 

Ro lina Powierzchnia, ha Udzia  w powierzchni UR, % 

yto 

Pszenica 

Pszen yto 

Owies 

Mieszanki zbo owe 

Razem zbo a 

Ziemniaki 

Buraki pastewne 

Inne 

1.634,23 

38,71 

297,23 

81,39 

248,81 

2.300,37 

384,15 

135,03 

685,16 

46,63 

1,11 

8,48 

2,32 

7,10 

65,64 

10,96 

3,86 

19,54 
 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

W Polsce od 1990 roku nast powa  systematyczny spadek liczby zwierz t 

gospodarskich i gospodarstw prowadz cych chów zwierz t (byd o, owce) 

przy jednoczesnym wzro cie wska ników produktywno ci [Dzun 2004]. 

Tabela 6. Pog owie zwierz t w badanych gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim 

Table 6. Animal population in the surveyed farms in the Pomeranian province 

Obsada na 100 ha 
Gatunek 

zwierz t 

Liczba 

sztuk 

Liczba  sztuk na 

1 gospodarstwo powierzchni 

ogó em 

u ytków 

rolnych 

u ytków 

zielonych 

Byd o 

Trzoda chlewna 

Konie 

Pozosta e 

2.278 

10.063 

23 

2.074 

15,08 

66,64 

0,2 

13,74 

48 

213 

0,5 

44 

55 

243 

0,6 

50 

366 

1.618 

4 

333 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Dochody rolnicze 

Nie wszyscy ankietowani rolnicy wykazali dochód osi gni ty w roku 2004. Na 151 

wype nionych ankiet informacj  tak  poda o 134 rolników. Trudno okre li , czy tych 17 

rolników nie osi gn o dochodu, czy te  nie chcia o poda  jego wielko ci. 

Najwi cej badanych gospodarstw pomorskich (ponad 50%) nie osi ga dochodów 

wy szych ni  250 euro z 1 ha, a redni dochód w tej grupie nie przekracza 184,39 euro. 
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Najmniej liczn  grup  stanowi  te gospodarstwa, których dochody mieszcz  si   

w przedziale od 375 do 500 euro z 1 ha UR.  

Tabela 7. Dochody rolnicze osi gni te w roku 2004 w badanych gospodarstwach w województwie pomorskim  

Table 7. Farm income achieved in 2004 in the surveyed farms in the Pomeranian province 

Dochód, 

euro/ha 

Liczba 

gospodarstw 

Udzia  w 

grupie 

badanej, % 

redni 

dochód w 

grupie, 

euro/ha 

Dochód 

ogó em w 

grupie, 

euro 

Udzia  w 

dochodzie ca ej 

zbiorowo ci, % 

redni 

dochód 

gospodarstwa, 

euro/rok 

Do 125 

125-250 

250-375 

375-500 

Powy ej 500 

35 

37 

23 

16 

23 

26,12 

27,62 

17,16 

11,94 

17,16 

80,22 

184,39 

302,65 

433,38 

710,56 

84 050 

192 825 

202 725 

192 950 

577 350 

6,72 

15,42 

16,22 

15,44 

46,20 

2 401 

5 211 

8 814 

12 059 

25 102 

Razem 134 100 X 1 249 900 100 X 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Tabela 8. Dochód rolniczy w badanych gospodarstwach rolnych województwa pomorskiego w zale no ci od 

wykszta cenia rolnika, z /ha UR  

Table 8. Agricultural income in surveyed agricultural farms in the Pomeranian province according to the farmer’s 

education, PLN/hectare  

Wykszta cenie 

badanych rolników 

Dochód,     

z /ha UR/rok 

% redniego  

(1190 z /ha) dochodu

Dochód,     

euro/ha UR/rok  

wy sze 

wy sze rolnicze 

rednie 

rednie  rolnicze 

zawodowe 

zawodowe rolnicze 

kurs rolniczy 

podstawowe 

niepe ne podstawowe 

1205,99 

2118,17 

1639,79 

1420,09 

1183,37 

937,67 

997,16 

1095,19 

167,35 

101,34 

178,00 

137,80 

119,34 

99,44 

78,80 

83,79 

92,03 

14,06 

301,50 

529,54 

409,95 

355,02 

295,84 

234,42 

249,29 

273,80 

41,84 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Jednym z czynników maj cych wp yw na osi gane dochody jest wykszta cenie, 

zw aszcza rolnicze. Problem posiadania w a ciwych kwalifikacji koniecznych do 

prowadzenia dzia alno ci rolniczej poruszany jest od dawna, jednak zaobserwowa  mo na 

systematyczn  popraw  poziomu wykszta cenia rolników polskich. 

redni dochód w badanych  gospodarstwach rolniczych wynosi  oko o 1190 z  z 1 ha 

UR. Powy ej tej kwoty kszta tuj  si  dochody rolników z wykszta ceniem wy szym 

(101%), wy szym rolniczym (177%), rednim (138%), rednim rolniczym (119%). 

Prawie dwukrotnie wy sze dochody od redniego osi gn li rolnicy, którzy maj  

wykszta cenie wy sze rolnicze ( rednio 2 118,17 z /ha UR), natomiast dochody rolników 

bez wykszta cenia stanowi y zaledwie 14 % (167,35 z /ha UR) redniej kwoty osi gni tej 

przez wszystkie gospodarstwa. 
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Stosuj c wspó czynnik korelacji Pearsona mo na okre li  zale no  pomi dzy 

wiekiem rolnika a osi ganym przez niego dochodem. Zwa ywszy, e wspó czynnik równy 

jest 0,0319, nie mo na powiedzie , i  istnieje zwi zek liniowy pomi dzy tymi cechami. 

Tabela 9. Dochód w badanych gospodarstwach rolnych województwa pomorskiego wed ug wieku rolnika, z /ha 

UR/rok 

Table 9. Income in the inspected agricultural farms in the Pomeranian province according to the farmer’s age, 

PLN/hectare/year 

Wiek rolnika, lat redni dochód, z /ha/rok redni dochód, euro/ha/rok

20-25 1462,204 365,55 

25-30 1482,493 370,62 

30-35 1017,3 346,98 

35-40 635,0264 157,76 

40-45 1180,839 295,21 

45-50 1387,551 346,89 

50-55 1225,819 306,46 

Powy ej 55 1283,199 320,80 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Tabela 10. Dochód rolniczy a rodzaj prowadzonej dzia alno ci rolniczej w badanych gospodarstwach  

województwa pomorskiego 

Table 10. The agricultural income and the type of conducted agricultural activity in the inspected farms in 

Pomeranian province 

Kierunek produkcji 
redni dochód 

w grupie, z /ha/rok 

Udzia  liczbowy 

w grupie badanej, % 

% redniego dochodu w 

gospodarstwach 

jednokierunkowych 

ywiec wieprzowy 1 018,59 39 98 

Mleko 1 600,62 30 127,5 

Produkcja 

wielokierunkowa 
1 131,00 17 98 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Dla rolników prowadz cych tylko jeden rodzaj produkcji rolnej redni dochód z 1 ha 

wynosi  1 255,47 z . W gospodarstwach prowadz cych dwa rodzaje produkcji przeci tnie 

osi gano dochód w wysoko ci 905,98 z  z 1 ha. S  to gospodarstwa, które prowadz  dwa 

rodzaje dzia alno ci rolniczej spo ród nast puj cych: produkcja mleka, produkcja ywca 

wieprzowego i produkcja ywca wo owego. Dochody ich s  mniejsze o prawie 28% ni  

dochody rolników specjalizuj cych si  w jednym rodzaju dzia alno ci rolniczej. 

W gospodarstwach prowadz cych trzy rodzaje produkcji redni dochód wyniós   

997,67 z  ha. Osi gn li go producenci ywca wieprzowego, ywca wo owego oraz zbó . 

Ich dochody by y ni sze o prawie 20% ni  rolników zajmuj cych si  jednym rodzajem 

dzia alno ci rolniczej. 



 103

Procesy integracyjne w opinii rolników województwa pomorskiego 

Rolnicy województwa pomorskiego, zapytani o decyzje zwi zane ze zmian  profilu 

produkcji, w wi kszo ci (82%) odpowiedzieli, e zamierzaj  pozosta  przy obecnym 

rodzaju produkcji rolniczej. Zmian  produkcji zaplanowa o 12% ankietowanych. Najwi cej 

spo ród badanych rolników zamierzaj cych  zmieni  produkcj  zajmowa o si  produkcj   

ywca wieprzowego, co stanowi 37% „niechcianej” produkcji. Wynika to mo e z faktu, e 

producenci ywca wieprzowego stanowi  najliczniejsz  grup  w ród ankietowanych 

rolników pomorskich. Na drugim miejscu w ród rolników planuj cych zmiany  uplasowali 

si  ci, którzy prowadzili wielokierunkow  produkcj  rolnicz . 

Tabela 11. Plany  badanych rolników województwa pomorskiego dotycz ce zmiany profilu produkcji w zwi zku z 

akcesj  Polski do Unii Europejskiej 

Table 11. Planned changes in the production profile of the examined farms in the Pomeranian province after the 

Polish accession to the European Union 

Plany rolników Liczba respondentów 
Udzia  

liczbowy, % 

Zamierzam zmieni  profil produkcji 18 12 

Zamierzam zmieni  na produkcj  obj t  dop atami 9 6 

Nie zamierzam zmieni  kierunku produkcji 124 82 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Du y udzia  rolników prowadz cych dotychczas wielokierunkow  produkcj  rolnicz  

w ród zdecydowanych zmieni  kierunek produkcji mo e wskazywa  na zamiar 

wyspecjalizowania si .   

W grupie rolników, którzy chcieli zmieni  kierunek produkcji na kierunek obj ty 

dop atami, a  50% to producenci ywca wieprzowego, gdy  produkcja ta nie jest obj ta 

dop atami. 

Tabela 12. Przeznaczenie p atno ci bezpo rednich do gruntów rolnych uzyskiwanych przez badanych rolników 

województwa pomorskiego 

Table 12. Disbursement directions of direct subsidies to agricultural lands obtained by the surveyed farmers in the 

Pomeranian province 

Sposób zagospodarowania dop at Liczba respondentów Struktura wydatkowania, % 

Cele inwestycyjne 41 27 

Aktualna dzia alno  rolnicza 110 73 

Bie ca konsumpcja 1 0,7 

Inne 5 3 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Wi kszo  badanych beneficjentów dop at bezpo rednich do gruntów rolnych 

województwa pomorskiego (73%) przeznaczy a te rodki na bie c  dzia alno  rolnicz . 

Liczna grupa badanych rolników pieni dze te zainwestowa a w rozwój gospodarstw (27%). 

Nale y zak ada , e z roku na rok odsetek ten b dzie wzrasta , poniewa  wielu rolników 

chce si ga  po rodki z innych unijnych programów, np. rolno- rodowiskowych,  

a skorzystanie z tej pomocy wymaga nak adów inwestycyjnych w gospodarstwie.  
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Tabela 13. Wp yw barier jako ciowych na zmniejszenie sprzeda y produkcji rolniczej w opinii rolników 

województwa pomorskiego  

Table 13. Influence of quality barriers on reduction of agricultural production sales in the opinion of farmers in the 

Pomeranian province 

Wp yw Liczba respondentów Udzia u liczbowy, % 

Niewielki 7 5 

redni 21 14 

Du y 17 11 

Brak wp ywu 106 70 

ród o: badania i obliczenia w asne. 

Rolnicy województwa pomorskiego, obj ci badaniem, w wi kszo ci (70%) nie 

wskazali wp ywu barier jako ciowych na zmniejszenie sprzeda y produkcji rolniczej, 

natomiast w ród 30% tych, którzy stwierdzili, e bariery jako ciowe wp yn y na 

zmniejszenie sprzeda y produkcji rolniczej, 11% okre li o ten wp yw jako du y. 

Wnioski 

1. W badanych gospodarstwach województwa pomorskiego dominuje 

produkcja mi sa wieprzowego (39,1%, kierunek produkcji charakterystyczny 

dla tego regionu, zwi zany z d ugoletni  tradycj ). 

2. W strukturze zasiewów przewa aj  w badanych gospodarstwach zbo a, 

g ównie yto, ze wzgl du na s abe ziemie. 

3. Wielko  osi ganych dochodów rolniczych nie zale y od wieku rolników 

prowadz cych gospodarstwa rolne. Istnieje te  niewielka zale no  

wysoko ci osi ganych dochodów od wykszta cenia, chocia  najwy sze 

dochody osi gaj  rolnicy legitymuj cy si  wy szym wykszta ceniem 

rolniczym. 

4. Najwi ksze dochody osi gaj  rolnicy zajmuj cy si  produkcj  mleka. 

5. Najwi cej badanych rolników województwa pomorskiego (a  73%) 

przeznaczy o dop aty rolnicze na bie c  dzia alno , chocia  do  liczna 

grupa (27%) zainwestowa a te pieni dze w rozwój gospodarstw. 

6. Rolnicy województwa pomorskiego, obj ci badaniem, w wi kszo ci (70%) 

nie wskazali wp ywu barier jako ciowych na zmniejszenie sprzeda y 

produkcji rolniczej. 
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