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Synopsis. Tempo przemian agrarnych w rolnictwie polskim jest powolne. W latach 1996-2004 liczba 

gospodarstw zmniejszy a si  o 9,3%. W strukturze agrarnej nadal dominuj  gospodarstwa ma e do 5 ha. 

Ich udzia  wynosi 72,7%. W krajach UE gospodarstwa do 5 ha stanowi  57,6%. redni obszar badanego 

gospodarstwa wynosi  7,8ha. Obszar okaza  si  istotnym czynnikiem ró nicuj cym warto  produkcji 

ko cowej i towarowej. W przypadku dochodu rolniczego skala zró nicowania pomi dzy grupami 

obszarowymi by a jeszcze wi ksza.  
S owa kluczowe: struktura agrarna, gospodarstwa rolne, Polska, UE  

Wst p 

Istniej ca struktura agrarna wywiera znacz cy wp yw na sytuacj  ekonomiczn  

rolnictwa. Dotychczasowe tempo przemian agrarnych w Polsce jest niezadowalaj ce. Zbyt 

wolno zwi ksza si  redni obszar gospodarstwa oraz zmniejsza liczba gospodarstw [Zegar 

2004, s. 58-62]. Sytuacja taka ogranicza wzrost produkcji rolniczej. 

Mimo, i  kierunek zmian w strukturze agrarnej jest oczywisty stale zmienia si  ich 

tempo. Zmiany w latach 1996-2004 wskazuj  na powolne zmniejszanie si  liczby 

gospodarstw rolnych w Polsce. W roku 2004 ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosi a 

2844,2 tys., w tym powy ej 1 ha UR 1856,2 tys. W ci gu 8 lat liczba tych ostatnich 

zmniejszy a si  o 190,5 tys., tj. o 9,3% [Rocznik… 2005, s. 199]. 

W Polsce za du o jest gospodarstw ma ych obszarowo, nie przystosowanych do 

kontaktów z bli szym i dalszym otoczeniem rolnictwa. Udzia  gospodarstw do 5 ha w 

strukturze obszarowej w 2004 roku wynosi  72,7% ogó u gospodarstw. W a ciciele tych 

gospodarstw w porównaniu z gospodarstwami du ymi, wyspecjalizowanymi w okre lonej 

produkcji s  znacznie mniej konkurencyjni w bezpo rednich kontaktach z odbiorcami p odów 

rolnych, przemys em rolno-spo ywczym, producentami rodków do produkcji rolnej [Wo  

2004, s. 111]. Przyst pienie Polski do UE dodatkowo wzmocni o jeszcze oddzia ywanie 

konkurencji na rynku rolnym. 
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W ród g ównych barier przeciwdzia aj cych przemianom strukturalnym w rolnictwie 

polskim nale y wymieni  sytuacj  na rynku pracy. Na koniec 2005 roku stopa bezrobocia w 

Polsce wynosi a 16,7%. Stan taki hamuje odp yw ludno ci rolniczej do zawodów 

pozarolniczych. 

Niekorzystnie na przemiany strukturalne w rolnictwie oddzia uj  tak e czynniki 

demograficzne [Frenkel 2003, s. 77-98]. Wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym zwi ksza 

dodatkowo zapotrzebowanie na miejsca pracy. 

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej, uruchomienie systemu dop at 

bezpo rednich oraz wprowadzenie nowych zasad polityki rolnej spowodowa o wzrost ceny 

ziemi rolniczej. W latach 2003-2004 ziemia rolnicza podro a a rednio o 880 z  za 1 ha co 

stanowi o wzrost o 15%. W 2004 roku rednia cena 1 ha ziemi rolniczej wynosi a 6634 z  

[Sikorska 2005, s. 248]. Zainteresowani nabywaniem ziemi wykazywa y cz sto osoby spoza 

rodowiska wiejskiego, dla których zakup stanowi  dobr  lokat  wolnych rodków 

finansowych. Wszystko to nie sprzyja o zwi kszaniu powierzchni gospodarstwa rolnego. 

W obliczu tych uwarunkowa , szczególnie w gospodarstwach o ma ym obszarze, 

wyst puje konieczno  czenia pracy w rolnictwie z innymi formami aktywno ci 

zawodowej. Jest to niezb dne, aby rodzina rolnicza prowadz ca tego typu gospodarstwo 

mog a zbli y  si  do poziomu dochodu innych grup spo eczno-zawodowych. 

Metodyczne aspekty opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania skali zró nicowania wyników 

produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych ró nej wielko ci. 

Materia em badawczym s  dane dotycz ce wyników produkcyjno-ekonomicznych 

osi ganych w 65 gospodarstwach indywidualnych po o onych w dwóch nadbu a skich 

wsiach: Buczyce (gmina Janów Podlaski, powiat bialski, woj. lubelskie) i Dra niew (gmina 

Korczew, powiat siedlecki, woj. mazowieckie). Badania obejmuj  rok 2004. 

W analizie zosta y uwzgl dnione trzy parametry, a mianowicie: 

- warto  produkcji ko cowej, 

- warto  produkcji towarowej, 

- poziom dochodu rolniczego. 

Poszczególne kategorie produkcji i dochodu rozpatrywano w przeliczeniu na jedno 

gospodarstwo w z . Skal  zró nicowania przedstawiono w uj ciu procentowym. 
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Gospodarstwa rolnicze b d ce przedmiotem bada  zosta y pogrupowane wed ug 

kryterium obszarowego. W analizie wyodr bniono 3 grupy obszarowe gospodarstw (wg 

powierzchni u ytków rolnych): do 5 ha; 5-10 ha oraz 10 ha i powy ej. 

Obszar gospodarstwa a warto  produkcji ko cowej 

Gospodarstwo rolne jest jednostk  produkcyjn  wyposa on  w rodki produkcji. 

G ównym jego zadaniem jest wytwarzanie produktów rolnych przez upraw  roli i ro lin oraz 

chów zwierz t. Wa n  rol  w procesie produkcji odgrywa struktura obszarowa. Ma ona 

wp yw na poziom i zró nicowanie produkcji rolniczej. 

redni obszar badanego gospodarstwa w 2004 roku wynosi  7,8 ha UR. W celu 

pokazania zale no ci pomi dzy obszarem gospodarstwa, a wynikami produkcyjno-

ekonomicznymi, badane  gospodarstwa podzielono na trzy grupy. Grup  pierwsz  stanowi y 

gospodarstwa o powierzchni do 5 ha UR. Ich udzia  w ogólnej liczbie analizowanych 

gospodarstw wynosi  42,6%. Drug  grup  tworzy y gospodarstwa z przedzia u 5-10 ha UR 

(31,2%). Do trzeciej grupy zaliczono gospodarstwa obszarowo najwi ksze o powierzchni 10 

ha i powy ej (26,2% ogó u gospodarstw).  

Poj ciem produkcja ko cowa okre la si  produkcj , jaka zosta a wytworzona w 

jednostce produkcyjnej w danym okresie, która mo e by  przeznaczona na sprzeda , spo ycie 

naturalne, op at  pracy, akumulacj . Mo e ona by  uj ta warto ciowo lub ilo ciowo. 

16732

6074

18733

25560

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

Ogó em do 5 ha 5-10 ha 10ha i
powy ej

 
Rysunek 1. Warto  produkcji ko cowej w badanych gospodarstwach w grupach obszarowych, 

z /gospodarstwo/rok 

Figure 1. The worth of final product in the investigated farms by  the area size groups, PLN/farm/year 

ród o: obliczenia w asne 

 

Warto  produkcji ko cowej brutto rednio na 1 badane gospodarstwo w 2004 roku 

wynosi a 16732 z  (rysunek 1). W odniesieniu do badanych gospodarstw obserwowana by a 

zale no , i  wraz ze wzrostem wielko ci obszarowej gospodarstwa wzrasta a warto  

produkcji ko cowej. W grupie badanych gospodarstw o obszarze do 5 ha ta kategoria 
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produkcji przyjmowa a warto  6074 z . W kolejnych grupach obszarowych warto  

produkcji ko cowej wynosi a odpowiednio 18733 z  (5-10 ha) i 25560 z  (10 ha i powy ej). 
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Rysunek 2. Zró nicowanie produkcji ko cowej w badanych gospodarstwach w grupach obszarowych 

(gospodarstwa do 5 ha = 100%) 

Figure 2. The differentiation of final product in the investigated farms by area size groups (farms up to 5 ha = 

100%) 

ród o: obliczenia w asne 

 

 Dla oceny stopnia zró nicowania produkcji ko cowej w badanych gospodarstwach za 

100% przyj to jej wielko  w gospodarstwach obszarowo najmniejszych (do 5 ha). W 

gospodarstwach o obszarze 5-10 ha wielko  tej kategorii produkcji by a ju  niemal 3,1-razy 

wi ksza (rysunek 2). Zgodnie z oczekiwaniami jeszcze wi ksza skala zró nicowania 

dotyczy a gospodarstw obszarowo najwi kszych. W gospodarstwach o obszarze 10 ha i 

powy ej warto  produkcji ko cowej ponad 4,2 razy przewy sza a produkcj  ko cowa 

gospodarstw obszarowo najmniejszych. 

Wp yw obszaru gospodarstwa na warto  produkcji towarowej 

 Jednym z podstawowych mierników dzia alno ci produkcyjnej gospodarstw jest 

wielko  produkcji towarowej. Stanowi j  suma wytworzonych produktów w poszczególnych 

dzia ach produkcji gospodarstwa, które zosta y nast pnie przeznaczone na sprzeda . Warto  

produkcji towarowej w badanych gospodarstwach w podziale na grupy obszarowe 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Warto  produkcji towarowej w badanych gospodarstwach w grupach obszarowych, 

z /gospodarstwo/rok 

Table 1. The worth of the commodity production in the investigated farms in the area size groups, 

PLN/farm/year 

Grupy obszarowe 
Produkcja towarowa 

ro linna 

Produkcja towarowa 

zwierz ca 

Produkcja towarowa 

gospodarstwa 

Do 5 ha 2410 2242 4652 

5-10 ha 7741 9842 17583 

10 ha i powy ej 9063 14801 23864 

Ogó em 7096 8862 15958 
ród o: obliczenia w asne 
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Warto  produkcji towarowej rednio na 1 badane gospodarstwo w 2004 roku 

wynosi a 15958 z . Podobnie jak w przypadku produkcji ko cowej obszar okaza  si  istotnym 

czynnikiem ró nicuj cym wielko  produkcji sprzedawanej przez gospodarstwo. Najwy sza 

warto  produkcji towarowej na 1 badane gospodarstwo wyst powa a w gospodarstwach 

obszarowo najwi kszych (10 ha i powy ej). Wraz z przechodzeniem do grup o mniejszym 

obszarze stopie  powi zania z rynkiem mala . 

W gospodarstwach rolnych zazwyczaj wyró nia si  dwa dzia y produkcji: ro linny i 

zwierz cy. W produkcji zwierz cej nast puje przetworzenie za pomoc  zwierz t produktów 

powsta ych w produkcji ro linnej na bardziej przetworzone produkty zwierz ce. Produkcja 

zwierz ca wykorzystuj c produkty ro linne gorszej jako ci, (li cie, produkty uboczne 

przemys u rolno-spo ywczego) i dostarczaj c obornik przyczynia si  do ogólnego wzrostu 

produkcji rolniczej i podniesienia jej efektywno ci.  

W ogólnej warto ci produkcji towarowej badanych gospodarstw najmniejszych 

obszarowo przewa a a produkcja ro linna. Wzrost obszaru gospodarstwa powodowa  

zwi kszenie udzia u produkcji zwierz cej w strukturze produkcji towarowej ogó em. W 

gospodarstwach o obszarze 5-10 ha produkcja zwierz ca stanowi a 56,1% a w 

gospodarstwach o obszarze 10 ha i powy ej odpowiednio 62,0%. 
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Rysunek 3. Zró nicowanie produkcji towarowej w badanych gospodarstwach w grupach obszarowych 

(gospodarstwa do 5 ha = 100%) 

Figure 3. The differentiation of the commodity production in the investigated farms by the area size groups, 

(farms up to 5 hectares = 100%) 

ród o: obliczenia w asne 

 

 W przypadku produkcji towarowej zró nicowanie pomi dzy grupami obszarowymi 

by o wi ksze ni  w przypadku produkcji ko cowej brutto (rysunek 3). W gospodarstwach o 

obszarze 5-10 ha warto  tej produkcji by a niemal 3,8 razy wi ksza ni  ta odnotowywana w 
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gospodarstwach obszarowo najmniejszych. W grupie gospodarstw o obszarze 10 ha i powy ej 

produkcja towarowa ponad 5-krotnie przewy sza a produkcj  gospodarstw o obszarze do 

5 ha UR. 

Zró nicowanie poziomu dochodu z gospodarstwa rolniczego 

Powierzchnia u ytków rolnych jest tradycyjnym miernikiem wielko ci gospodarstwa 

rolnego powszechnie uznawanym w literaturze przedmiotu. Zdaniem J.S. Zegara wielko  

obszaru gospodarstwa pozostaje nadal podstawowym kryterium jego si y ekonomicznej 

[Zegar 2000, s. 27]. Obszar gospodarstwa determinuje kszta towanie si  podstawowych 

relacji produkcyjno-ekonomicznych, co w efekcie znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych 

dochodach. Cz. Farkowski stwierdza ponadto, e uprawnione jest pos ugiwanie si  

zró nicowaniem obszarowym gospodarstw jako wiarygodnym wska nikiem ich 

dochodowego zró nicowania [Farkowski 1991, s. 18]. 

Dokonany podzia  na grupy obszarowe pozwoli  ukaza  zró nicowanie sytuacji 

dochodowej w badanych gospodarstwach. 
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Rysunek 4. Poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego w badanych gospodarstwach wed ug grup obszarowych, 

z /rok 

Figure 4. The level of farm income in the investigated farms by the area size groups, PLN/farm/year 

ród o: obliczenia w asne  

 

Poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego rednio na 1 badane gospodarstwo w 

2004 roku wynosi  8642 z  (rysunek 4). W grupie gospodarstw o obszarze do 5 ha, gdzie 

wielko  dochodu rolniczego na 1 gospodarstwo wynosi a 2115 z , trudno jest mówi  o 

zadawalaj cym poziomie dochodów w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. 

W a ciciele tych gospodarstw z regu y si gaj  po inne ród a dochodów. Najcz ciej s  to 

dochody ze wiadcze  spo ecznych i pracy zarobkowej poza gospodarstwem. 

W odniesieniu do badanych gospodarstw obserwowane by o zjawisko, i  wraz ze 

wzrostem wielko ci obszarowej gospodarstwa wzrasta  poziom dochodu z gospodarstwa 

 74



 

rolniczego. W grupie badanych gospodarstw o obszarze 5-10 ha dochód rolniczy wynosi  

8984 z , a w grupie gospodarstw 10 ha i powy ej odpowiednio 14598 z . 
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Rysunek 5. Zró nicowanie dochodu rolniczego w badanych gospodarstwach wed ug grup obszarowych, % 

(gospodarstwa do 5 ha = 100%) 

Figure 5. The differentiation of farm income in the investigated farms by the area size groups, % (farms up to 5 

ha =100%) 

ród o: obliczenia w asne  

 

 W gospodarstwach o powierzchni 5-10 ha UR poziom dochodu w przeliczeniu na 1 

gospodarstwo by  ponad 4,2 raza wi kszy ni  w gospodarstwach najmniejszych (do 5 ha). 

Jeszcze wi kszy stopie  zró nicowania dotyczy  gospodarstw o powierzchni 10 ha i powy ej 

(rysunek 5). W tym przypadku poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego o ponad 6,9-raza 

przewy sza  dochód w gospodarstwach o powierzchni do 5 ha. 

Wnioski 

Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania mo na sformu owa  nast puj ce wnioski: 

- zakres przemian agrarnych w rolnictwie polskim jest niewystarczaj cy. W 2004 roku 

ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosi a 2844,2 tys., z czego 72,7% to gospodarstwa 

ma e o powierzchni do 5 ha. Gospodarstwa powy ej 50 ha stanowi y zaledwie 0,8% ogó u 

gospodarstw, 

- podstawow  barier  przeciwdzia aj c  przyspieszeniu przemian strukturalnych w polskim 

rolnictwie okaza a si  sytuacja na rynku pracy, bezrobocie zahamowa o odp yw ludno ci 

rolniczej do zawodów pozarolniczych, a uk ad czynników demograficznych zwi kszy  

konkurencj  o nowe miejsca pracy, 

- obszar gospodarstwa okaza  si  istotnym czynnikiem wp ywaj cym na zró nicowanie 

wyników produkcyjno-ekonomicznych w badanych gospodarstwach, 

- gospodarstwa o obszarze 10 ha i powy ej osi ga y 4,2 razy wy sz  warto  produkcji 

ko cowej ni  gospodarstwa o obszarze do 5 ha. Dla produkcji towarowej skala 

zró nicowania wynosi a ponad 5 razy,  
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- w przypadku dochodu rolniczego zakres zró nicowania pomi dzy skrajnymi grupami 

obszarowymi w badanych gospodarstwach by  jeszcze wi kszy. Ta kategoria dochodów w 

gospodarstwach powy ej 10 ha blisko 7 krotnie przewy sza a ich poziom w 

gospodarstwach najmniejszych (do 5 ha). 
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Abstract. The pace of agrarian changes in Polish agriculture is slow. In years 1996-2004 the number of 

farms decreased by  9.3 %. Small farms up to 5 hectares are still dominant in the agrarian structure. Their 

share in the total number of farms amounts to 72.7 %. Farms up to 5 hectares have in the EU countries a 

share of 57.6%. The average acreage of farms investigated in this study was equal to 7.8 hectares. The 

area turned out to be a crucial factor, which differentiates the worth of final and commercialised 

production. With respect to agricultural income, the scale of differentiation between the area size groups 

was bigger.  
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