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W ostatnim dziesięcioleciu proces przekształ-
ceń w polskim rolnictwie znacznie zwolnił  
i nadal utrzymuje się archaiczna struktura 
produkcyjna. Niemal 1,2 mln funkcjonujących  
w Polsce gospodarstw rolnych (blisko 90% 
ogółu), które użytkują 40% gruntów ogółem, 
nie zapewnia dochodów zaspokajających 
potrzeby rodzin rolniczych, nie mówiąc już  
o gromadzeniu niezbędnych w celach moder-
nizacyjnych nadwyżek kapitałowych. W efekcie 
płaca rolnika w Polsce jest jedną z najniższych 
w Unii Europejskiej.

Równolegle ukształtowała się grupa gospo-
darstw dysponujących areałem powyżej 15 ha, 
licząca około 16% ogółu, ale gospodarująca już 
60% gruntów ornych, która określana może być 
jako oaza nowoczesnego, towarowego rolnic-
twa w Polsce. Ich właściciele to z reguły młodsi, 
lepiej wykształceni i chcący modernizować 
oraz powiększać swoje gospodarstwa rolnicy.
Dotychczasowa polityka państwa w zakresie 
pomocy publicznej (system dystrybucji do-
płat bezpośrednich i modernizacyjnych) oraz 
nadmiernie restrykcyjne regulacje w zakresie 

obrotu ziemią rolną powodowały spowolnienie 
korzystnych przemian w polskim rolnictwie.  
W efekcie mamy dziś ponad 1,2 mln gospo-
darstw rolnych, które nie stanowią głównego 
źródła utrzymania dla ich właścicieli, ani też nie 
dysponują odpowiednim kapitałem społecz-
nym i rzeczowym, aby być w stanie sprostać 
wyzwaniom przyszłości. Ta część polskiego rol-
nictwa, która na tle całości może być uznana za 
sektor towarowy i nowocześniejszy, jest jednak 
znacznie słabsza ekonomicznie w porównaniu  
z podmiotami, z którymi muszą konkurować 
inne znajdujące się w państwach Unii Europej-
skiej o podobnych warunkach klimatycznych.

Stawia to polskie rolnictwo w trudnej sytuacji, 
zwłaszcza w związku z zapowiedzianymi zmia-
nami we Wspólnej Polityce Rolnej (Europejski 
Zielony Ład), które wymuszą większą ekolo-
gizację upraw rolniczych, co wiązać się musi  
z kapitałochłonnymi zmianami technologiczny-
mi. Jeśli chodzi o rolnictwo stricte ekologiczne, 
to w ostatnich latach następowało w Polsce 
zmniejszenie ich liczby i powierzchni upraw. 
Wydaje się, iż jest to bezpośrednim skutkiem 

Synteza
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zdominowania polskiego handlu przez duże sieci 
detaliczne i istnienia bariery cenowej, jaką dla 
relatywnie, w porównaniu z zachodem Europy, 
mniej zasobnego konsumenta w Polsce, stanowi 
zakup żywności ekologicznej. 

W efekcie polskie rolnictwo konkuruje głów-
nie nakładami słabo opłacanej pracy własnej, 
co obiektywnie rzecz biorąc, zmniejsza rów-
nież konkurencyjność sektora przetwórczego. 
Dodatkowo po upadku komunizmu w Polsce 
dramatycznie zaniedbano obowiązki sekto-
ra publicznego w zakresie gospodarki wodnej,  
a także działań na rzecz utrzymania gruntów 
w odpowiednim stanie (poziom wapnowania). 
Zmiany wymuszane przez Unię Europejską, źle 
skalibrowana i nieuwzględniająca regionalne-
go zróżnicowania polskiego rolnictwa pomoc 
publiczna, wieloletnie zaniedbania (meliora-
cja, wapnowanie) i nadmierna restrykcyjność  
w zakresie regulacji obrotu ziemią spowodowały, 
że polskie rolnictwo jest słabo przygotowane na 
wyzwania przyszłości. Dodatkowym czynnikiem 

ryzyka jest wzrost produktywności i potencjału 
eksportowego rolnictwa ukraińskiego, zdomi-
nowanego przez wielkie kombinaty rolne.

Jednym z głównych wyzwań, przed jakim staje 
Polska w zakresie polityki rolnej, jest opracowa-
nie i realizacja strategii na rzecz modernizacji 
rolnictwa. Potrzebne jest w tym zakresie ponad-
partyjne porozumienie i odejście od dotychcza-
sowej polityki hamującej procesy przekształceń, 
przede wszystkim w zakresie struktury agrarnej 
w polskim rolnictwie. Musimy dążyć do wzro-
stu tempa powiększania gospodarstw rozwo-
jowych i ekonomicznego wzmocnienia tych 
rolników, których w skali kraju jest zapewne ok. 
300 tys., którzy muszą być zdolni konkurować 
z producentami z innych krajów Unii Europej-
skiej. To przede wszystkim do nich powinny być 
adresowane programy pomocowe związane  
z rolnictwem. Pozostałe, karłowate i nierozwo-
jowe gospodarstwa rolne funkcjonujące na 
polskiej wsi muszą zostać objęte programami 
o charakterze socjalnym.
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Znaczenie rolnictwa w Polsce, mierzone udzia-
łem tego sektora w Produkcie Krajowym Brut-
to w ostatnich dwóch dekadach znacząco 
maleje. O ile w 2000 roku wytwarzało ono 5% 
PKB, o tyle w roku 2019 było to już tylko 2,2%1. 
Zmiana ta jest wynikiem z jednej strony szyb-
kiego rozwoju pozostałych sektorów polskiej 
gospodarki, z drugiej zaś – zastoju w rolnic-
twie, które modernizuje się w tempie znacznie 
wolniejszym zarówno w porównaniu do po-
zostałych sektorów, jak i rolnictwa w krajach 
Unii Europejskiej. Możemy nawet mówić o za-
hamowaniu przemian w polskim rolnictwie  
w ostatnich latach, w którym nadal utrzymuje 
się archaiczna struktura produkcyjna. Niemal 
1,2 mln funkcjonujących w Polsce gospodarstw 
rolnych (blisko 90% ogółu), które użytkują 50% 
gruntów ogółem, nie zapewnia dochodów 
zaspokajających potrzeby rodzin rolniczych, 
nie mówiąc już o gromadzeniu niezbędnych  
(w celach modernizacyjnych) nadwyżek kapi-
tałowych. W efekcie płaca rolnika w Polsce jest 
jedną z najniższych w Unii Europejskiej, a wieś 
staje się obszarem, w którym „wyspy” nowocze-

1 GUS, Spis Rolny. Raport z wyników, Warszawa 2021.

snych i rozwojowych gospodarstw rolnych oto-
czone są morzem przestarzałych, prowadzonych  
w sposób nieefektywny i nierozwojowych. Pro-
wadzi to w skali państwowej do nieefektywnego 
wykorzystania potencjału produkcyjnego pol-
skiego rolnictwa, które jest też słabo przygoto-
wane, zarówno pod względem kapitałowym, jak  
i edukacyjnym, na wyzwania związane z prze-
mianami w rolnictwie narzucanymi wprowa-
dzaniem przez Unię Europejską regulacji pro-
ekologicznych. Hamujące rozwój nowoczesnych 
gospodarstw ustawodawstwo restrykcyjnie 
regulujące obrót ziemią i nadmiernie egalitar-
na polityka w zakresie dystrybucji dopłat rolni-
czych doprowadziły do znacznego pogorszenia,  
w ostatnich latach, możliwości konkurencyj-
nych polskiego rolnictwa. Utrzymanie przez 
Polskę dobrej pozycji w eksporcie żywności 
odbywa się w niemałej części kosztem pogor-
szenia rentowności produkcji rolnej i znacznie 
większymi, aniżeli średnia europejska, nakła-
dami słabo opłacanej pracy. W obliczu nad-
chodzących zmian i zapowiadanej reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej konieczne jest przy-

1. Polskie rolnictwo w 2021 roku – perspektywa ekonomiczna 
i społeczna



Warsaw Enterprise Institute 7

Polskie rolnictwo w przededniu rewolucyjnych zmian

spieszenie tempa modernizacji w polskim rol-
nictwie i aktywna polityka państwa na rzecz 
przyspieszenia tego procesu.

W ciągu 10 lat, które upłynęły od poprzedniego 
Powszechnego Spisu Rolnego, polskie rolnic-
two ulegało istotnym przeobrażeniom. Wzrósł 
średni areał gruntów rolnych przypadających 
na statystyczne gospodarstwo rolne, spadła 
ogólna liczba gospodarstw rolnych i zauważal-
nie wzrosła specjalizacja w sektorach produkcji 
rolniczej wymagających wyższych nakładów 
kapitałowych (drobiarstwo, tucz trzody i bydła), 
specjalistycznej wiedzy lub dużych wolumenów 
dostaw dla podmiotów handlowych (produkcja 
ziemniaków konsumpcyjnych i z przeznacze-
niem dla przemysłu skrobiowego).

Niestety, zmiany w zakresie koncentracji i spe-
cjalizacji produkcji rolniczej, które winny pro-
wadzić do powstania podmiotów zdolnych 
konkurować na rynku z producentami z innych 
krajów są powolne i w skali kraju silnie regio-
nalnie zróżnicowane. Nadal mamy do czynie-
nia z rolnictwem rozdrobnionym, zaś tempo 
zachodzących zmian, które powinny polegać 
na koncentracji produkcji w gospodarstwach 
rolnych dysponujących większymi areałami  
i zdolnymi wygospodarowywać nadwyżkę kapi-

tałową niezbędną w procesie dostosowywania 
się do zmieniających się realiów rynkowych, 
jest niewielkie.

Polska w najbliższych miesiącach będzie mu-
siała w krótkim czasie opracować komplekso-
wą strategię modernizacji polskiego rolnictwa, 
swego udziału, zarówno finansowego, jak i ad-
ministracyjnego w tym procesie, a także pro-
gramy społeczne łagodzące skutki nieuchron-
nych zmian. W obliczu spodziewanych zmian 
we Wspólnej Polityce Rolnej zaniechanie lub 
opóźnienie w tym zakresie może negatywnie 
wpłynąć na pozycję konkurencyjną polskiego 
rolnictwa i pomyślność polskiej wsi.

Już w latach 2008–2012 zaobserwowano spadek 
poniżej średniej europejskiej konkurencyjności 
polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Prze-
prowadzone wówczas analizy wskazywały, że  
w grupie krajów Unii Europejskiej Polska zna-
lazła się na siódmej pozycji, tj. poniżej średniej. 
Trend ten nie uległ w ostatnich latach poprawie,  
a pozycję rynkową polscy przetwórcy żywności 
utrzymują, głównie wykorzystując swe przewagi 
negocjacyjne, co prowadzi do obniżenia cen  
w skupie, wobec rozdrobnionego i słabo zor-
ganizowanego sektora producentów rolnych.

Wykres 1. Liczba gospodarstw rolnych (w tys.)

Źródło: GUS, Spis Rolny. Raport z wyników, Warszawa 2021.
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Wykres 2. Średnia powierzchnia gruntów (w ha)

Źródło: GUS, Spis Rolny. Raport z wyników, Warszawa 2021.

Wykres 3. Średnia powierzchnia użytków rolnych (w ha)

Źródło: GUS, Spis Rolny. Raport z wyników, Warszawa 2021.

Nadal w polskim rolnictwie dominującymi 
podmiotami są niewielkie gospodarstwa rolne  

o areale poniżej 10 ha, które stanowią ¾ aktyw-
nych podmiotów.
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Tabela 1. Liczba gospodarstw rolnych według grupy obszarowych użytków rolnych w latach 
2010 i 2020

Źródło: GUS, Spis Rolny. Raport z wyników, Warszawa 2021, obliczenia własne.

 
1 310

  2020

w tysiącach

Ogółem

Grupy obszarowe 
użytków rolnych

2010

ogółem w tym gospodarstwa 
indywidualne

ogółem w tym gospodarstwa 
indywidualne

1 3171 5051 509

25do 1 ha włącznie 262525

1 285powyżej 1 ha razem 1 2921 4801 484

2451-2 ha 245301301

1792-3 ha 179213213

2363-5 ha 237276276

1465-7 ha 146175175

1427-10 ha 143171171

973Razem do 10 ha 9761 1611 161

13110-15 ha 131151152

6515-20 ha 657272

6120-30 ha 626161

4430-50 ha 443636

2550-100 ha 261717

11100 ha i więcej 13810

 w odsetkach

100,0Ogółem 100,0100,0100,0

1,9do 1 ha włącznie 1,91,61,6

98,1powyżej 1 ha razem 98,198,498,4

18,71-2 ha 18,620,019,9

13,72-3 ha 13,614,214,1

18,13-5 ha 18,018,418,3

11,15-7 ha 11,111,611,6

10,97-10 ha 10,811,411,3

74Razem do 10 ha 747777

10,010-15 ha 10,010,110,0

4,915-20 ha 4,94,84,8

4,720-30 ha 4,74,14,1

3,330-50 ha 3,32,42,4

1,950-100 ha 2,01,11,1

0,8100 ha i więcej 1,00,50,7
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Warto podkreślić, że między rokiem 2010 a 2020:
• Zwiększyła się liczba gospodarstw najmniej-

szych do 1 ha (wzrost o 3%), co jest wynikiem 
pojawienia się sektora wysokotowarowych 
gospodarstw prowadzących produkcję 
w zakresie chowu fermowego (drób, zwie-
rzęta futerkowe) oraz liczących powyżej  
20 ha. Oznacza to, że na polskiej wsi za-
chodzą przemiany modernizacyjne. Wy-
kształciła się też grupa rolników, którzy są 
gotowi inwestować w swe gospodarstwa, 
jednak tempo zmian i ich skala są zbyt 
powolne. O zachodzących pozytywnych 
zmianach świadczy też to, że z tej ostatniej 
grupy, czyli gospodarstw uprawiających 
powyżej 20 ha użytków rolnych, najwięk-
szy wzrost (o 50%) odnotowano w grupie 
gospodarstw od 50 do 100 ha, co wiązać 
należy zarówno z postępującymi proce-
sami w zakresie koncentracji i specjalizacji 
produkcji (głównie w zakresie uprawy zbóż 
i roślin oleistych), jak i wymuszonym przez 
ograniczenia w zakresie nowych regula-
cji związanych z obrotem ziemi, wykupem 
gruntów przez dotychczasowych dzierżaw-
ców ziemi z zasobu Skarbu Państwa.

• Nadal 1/5 wszystkich gospodarstw rolnych 
w Polsce to nieefektywne ekonomicznie 
gospodarstwa najmniejsze o areale do  
2 ha użytków rolnych (dalej: UR). Jedynie 
956 tys. gospodarstw w skali kraju w świe-
tle wyników PSR stosuje nawozy mineralne 
(dalej: NPK) lub wapniowe. Niedobory, jeśli 
chodzi o składniki odżywcze w glebie (co jest 
związane z poziomem nawożenia NPK), jak  
i przede wszystkim niekorzystny wskaźnik pH 
(ograniczone wapnowanie lub jego brak) 
prowadzą do wyjałowienia gruntów rol-
nych i znaczącego zmniejszenia plonowania,  
a przez to osiąganych dochodów. 

Z ogólnej liczby gospodarstw 71,4% stosuje na-
wozy mineralne, a 21,3% – wapniowe, co ozna-
cza, że co najmniej 30% polskich gospodarstw 
rolnych prowadzi gospodarkę ekstensywną, 
nieefektywną, grożącą zmniejszeniem poten-
cjału produkcyjnego posiadanych gruntów or-
nych. Szczególnie niepokojące jest niewielkie 

zastosowanie nawozów wapniowych w polskim 
rolnictwie. Średnie ich zużycie wynoszące w 2020 
roku 91,3 kg na hektar użytków rolnych jest dra-
stycznie mniejsze niż wymagania dobrej praktyki 
w tym zakresie i świadczy, mimo dwukrotnego 
wzrostu od 2010 roku, o skali zapóźnienia pol-
skiego rolnictwa. Według szacunków Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Pu-
ławach sumaryczne zapotrzebowanie polskiego 
rolnictwa na nawozy wapniowe rocznie wynosi 
ok. 31 mln ton, czyli 2 tony CaO (tlenku wapnia) 
na 1 ha UR. Zastosowanie takiej ilości nawozów 
wapniowych pozwoliłoby na doprowadzenie 
odczynu gleby do poziomu odpowiadającego 
potrzebom produkcji roślinnej. Obecna sytu-
acja grozi obniżeniem produktywności gruntów  
w związku z ich zakwaszeniem.

Podobny wskaźnik (70%), potwierdzający taką 
ogólną tendencję odnotowano w przypadku 
liczby gospodarstw stosujących środki ochro-
ny roślin. Zaobserwowano przy tym tenden-
cję polegającą na wzroście zużycia nawozów 
mineralnych powyżej średniej krajowej wraz 
ze wzrostem wielkości gospodarstw rolnych. 
Zużycie nawozów mineralnych we wszystkich 
gospodarstwach należących do grupy powyżej 
20 ha UR było większe od przeciętnej krajowej, 
przy czym w grupie gospodarstw największych, 
powyżej 100 ha UR wynosiło 170,5 kg NPK/ha UR  
i było o połowę wyższe niż średnia krajowa (132,9 
kg NPK/ha UR). Podobne tendencje zaobser-
wowano w przypadku stosowania nawozów 
wapniowych. 

Zaobserwowano również silne regionalne dys-
proporcje w zakresie zużycia nawozów mine-
ralnych i wapniowych, których konsumpcja  
w województwach małopolskim, podkarpackim 
i lubuskim była ponad dwukrotnie niższa, aniżeli 
w województwie wielkopolskim przodującym 
w zakresie zużycia nawozów mineralnych na 
hektar użytków zielonych. Jeśli wskaźnik ten 
traktować jako parametr nowoczesności i to-
warowości rolnictwa to można wręcz mówić  
o istnieniu w Polsce regionalnych obszarów, 
gdzie produkcja rolnicza ma charakter archa-
iczny – ekstensywny i niskokosztowy.
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• W ciągu ostatnich 10 latach odnotowano 
zjawisko polegające na koncentracji pro-
dukcji rolnej w gospodarstwach liczących 
powyżej 15 ha (które stanowią 16% ogółu) 
korzystających z ponad 60% powierzchni 
użytków rolnych. Jest to trend pozytywny, 
jednak oznacza również, że 40% areału pol-
skich gruntów rolnych jest nadal wykorzy-
stywanych w sposób nieefektywny. Dopiero 
w grupie gospodarstw większych zarówno 
aktywność zawodowa ich właścicieli skon-
centrowana jest na produkcji rolniczej, jak  
i z niej czerpią oni zdecydowaną większość 
osiąganych dochodów. Z punktu widzenia 
zdolności polskiego rolnictwa jako cało-
ści do modernizacji i wdrażania postępu 
technologicznego w produkcji, jak i groma-
dzenia niezbędnych w tym celu nadwyżek 
kapitałowych nadal mamy do czynienia  
z nieefektywną strukturą gospodarowania 
głównym zasobem produkcyjnym, jakim 
w rolnictwie jest ziemia, co obiektywnie 
utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz 
hamuje skłonność do inwestowania i mo-
dernizacji gospodarstwa rolnych.

Gospodarstwa większe są to z reguły podmioty 
wyspecjalizowane, dysponujące relatywnie do-
brym zapleczem sprzętowym. Wyniki PSR 2020 
wskazują, że gospodarstwa rolne o powierzchni 
powyżej 15 ha, w których wykorzystuje się więcej 
niż dwa ciągniki, użytkowały 63% ogólnej po-
wierzchni użytków rolnych, w tym 68% ogólnej 
powierzchni zasiewów. Areał zbóż w tych gospo-
darstwach stanowił 64% krajowej powierzchni 
zasiewów. Jeśli chodzi o uprawy przemysłowe 
i ziemniaki z gospodarstw mających powyżej 
15 ha to odpowiednio 87% i 58% pochodziło  
z produkcji krajowej.

W grupie gospodarstw rolnych o areale powyżej 
50 ha 85% z nich czerpie dochody wyłącznie  
z uprawy roli i produkcji zwierzęcej, podczas gdy 
w przypadku gospodarstw mniejszych wskaźnik 
ten wynosi odpowiednio:

• do 5 ha – 11,3%
• 5–10 ha – 31,3%
• 10–15 ha – 53,5%
• 15–20 ha – 66,7%

Działalność rolnicza stanowiła główne źródło 
utrzymania, przekraczające 50% dochodów 
ogółem jedynie dla niespełna 1/3 gospodarstw 
domowych z użytkowaniem gospodarstwa rol-
nego. W skali kraju odsetek gospodarstw do-
mowych utrzymujących się głównie z rolnictwa 
zmalał w ciągu ostatnich lat z 33,8% do 30,4%. 
W 2020 roku, po raz pierwszy w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat odsetek gospodarstw domowych 
z użytkowaniem gospodarstwa rolnego, w któ-
rych głównym źródłem utrzymania jest praca 
najemna poza gospodarstwem, przewyższył 
odsetek gospodarstw uzyskujących główne 
dochody z działalności rolniczej. 

Warto zwrócić uwagę na potencjał rozwojowy 
największych polskich gospodarstw rolnych, go-
spodarujących na areałach przekraczających 
100 ha. Już obecnie 13 tys. tych gospodarstw 
użytkuje ¼ krajowej powierzchni użytków rolnych 
i 1/5 krajowej powierzchni zasiewów. Przy czym 
w tej grupie w porównaniu z rokiem 2010 naj-
szybciej w całym polskim rolnictwie następowały 
zmiany przeznaczenia, na potrzeby produkcji ro-
ślinnej, gruntów, które wcześniej zajęte były pod 
uprawy trwałe, łąki i pastwiska czy ugorowały.
W zakresie produkcji zwierzęcej w okresie 2010–
2020 odnotowano bardzo wysoki, o 29,4%, wzrost 
populacji drobiu. Związane jest to z faktem sys-
tematycznego wzrostu eksportu mięsa drobio-
wego z Polski na rynku państw Unii Europejskiej. 
Obecnie Polska jest liderem produkcji mięsa 
drobiowego w Europie i jednym z największych 
producentów w skali świata.

W sektorze produkcji zwierzęcej generalnie  
w latach 2010–2020 zarysowały się wyraźne 
tendencje, wymuszone zmianami rynkowymi, 
na rzecz koncentracji i specjalizacji produkcji 
w gospodarstwach większych i nowocześniej-
szych. I tak:
• 11,6% spadło od 2010 roku pogłowie krów 

mlecznych, jednocześnie zaobserwo-
wano wzrost produkcji mleka. Zjawisko 
to związane jest zarówno z perturbacjami 
rynkowymi w latach 2010–2020 (wahania 
cenowe, likwidacja kwot mlecznych), jak  
i przede wszystkim z koncentracją produk-
cji w gospodarstwach specjalizujących się  
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w chowie bydła mlecznego i likwidacji pro-
dukcji w małych, nieefektywnych podmiotach.

• Podobne trendy zaobserwowano w sektorze 
produkcji trzody chlewnej. Tu można mó-
wić o głębokim, o 26,8% spadku pogłowia, 
w tym w populacji loch o 42,8%. Mamy do 
czynienia zarówno z wpływem takich czyn-
ników, jak i okresowa nierentowność tuczu, 
epidemia ASF oraz z rozpowszechnieniem 
się formuły nakładczego, wprowadzanego 
przez duże firmy przetwórcze w sektorze 
mięsnym, chowu trzody, co przyczyniło się 
do spadku pogłowia loch. System nakład-
czy opiera się na odchowie młodych świń 
o wadze ok. 30 kg importowanych z krajów, 
gdzie nie obowiązują unijne restrykcje w za-
kresie ochrony środowiska. W 2020 roku do 
Polski sprowadzono ich 6,6 mln sztuk. Mamy 
w tym wypadku do czynienia ze skutkami 
restrykcyjnej polityki w zakresie ochrony 
środowiska w Polsce, która doprowadziła do 

„emigracji” dużych podmiotów specjalizu-
jących się w przemysłowej produkcji trzody 
do krajów niestosujących tak dolegliwych 
regulacji (Litwa, Ukraina).

2 W. Knieć, Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej – perspektywa społeczna, https://tep.org.pl/wp-content/
 uploads/2019/10/Kniec-prezentacja.pdf.

• Zmiany rynkowe spowodowały wycofanie 
się z produkcji mięsa wieprzowego przede 
wszystkim małych gospodarstw. Obecnie 
tylko 85 tys. gospodarstw utrzymuje trzodę 
w porównaniu z 389 tys. w roku 2010.

Zaobserwowano też silną koncentrację regio-
nalną produkcji zwierzęcej w skali kraju. General-
nie koncentruje się ona na województwach: ma-
zowieckim, podlaskim, wielkopolskim i łódzkim.

Jednocześnie z badań2  prof. Wojciecha Kniecia 
z Instytutu Socjologii UMK wynika, że: 

• Struktura demograficzna polskiego rolnic-
twa świadczy o tym, że polscy rolnicy są  
w tej grupie zawodowej najmłodsi w Europie, 
ale jednocześnie, w swej masie, najgorzej 
wykształconymi. Można zatem mówić o po-
tencjale rozwojowym w polskim rolnictwie  
i relatywnie mniejszym problemie związa-
nym z następstwem pokoleniowym w go-
spodarstwach rodzinnych, jednak zdolności 
adaptacyjne do szybko zmieniających się 
warunków wydają się ograniczone barierą 
wiedzy i edukacji. Przy czym bariera edu-
kacyjna nie dotyczy młodych rolników go-
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spodarujących na areale od 20 do 50 ha, 
którzy są dobrze wykształceni, posiadają 
kierunkowe wykształcenie rolnicze i chęt-
nie uczestniczą w dodatkowych kursach 
dokształcających.

Można mówić również o szeregu zaobserwo-
wanych w polskim rolnictwie zjawisk nega-
tywnych. Do najpoważniejszych, w opinii prof. 
Kniecia, należy „zanik rolniczej klasy średniej, 
definiowanej jako osoby zamożne na tyle, aby 
akumulować kapitał, a w warstwie wartości 

— posiadające odpowiedni kapitał kulturowy  
i społeczny (wykształcenie, styl życia)”.

Jednocześnie można mówić o słabnącej ak-
tywności politycznej i społecznej prorozwojowej 
rolników, co obiektywnie rzecz biorąc, sprzyjać 
może nastrojom antyrozwojowym. Jak zauważa 
autor badań: „Może to zaprzepaścić nadzieje 
związane z pro-modernizacyjnym kursem obie-
cującej grupy młodych rolników”.

Szybkim przemianom struktury agrarnej prze-
szkadzają zarówno szerokie rozpowszechnienia 
nieformalnych dzierżaw gruntów formalnie bę-
dących własnością najmniejszych gospodarstw 
przez większych sąsiadów, jak i ugruntowana  
w środowisku wiejskim racjonalność nieoparta 
na motywie zysku, a raczej akcentująca postawę, 
którą można określić mianem „kiwania syste-
mu”. Na to nałożyły się nieskuteczne programy  
w zakresie rent strukturalnych i pomocy dla mło-
dych gospodarzy. W tym ostatnim przypadku 
ich skala jest niewystarczająca dla zbudowania 
podwalin samodzielnego funkcjonowania na 
rynku, a co najwyżej oznacza uzyskanie do-
datkowego zastrzyku kapitałowego w ramach 
większego (dwupokoleniowego) gospodarstwa 
rodzinnego, które jedynie formalnie funkcjonuje 
jako podzielony organizm gospodarczy.

Porównanie3  podstawowych wskaźników  
w zakresie pracy, kapitału i ziemi, trzech podsta-
wowych czynników produkcyjnych w rolnictwie 

3 W. Poczta, K. Pawlak, Stan i perspektywy rozwoju wsi i rolnictwa – 70 lat IERiGŻ-PIB. Konkurencyjność 
 rolnictwa w dobie globalizacji, kwiecień 2020, https://www.ierigz.waw.pl/download/23875-Prezentacja 
 _W._Poczta,_K._Pawlak_16.09.2020_IERiGZ_(1).pdf.

polskim i państw Unii Europejskiej wskazuje na 
następujące zjawiska:
• Niewystarczające nakłady kapitałowe. 

Nakłady kapitałowe w polskim rolnictwie 
liczone na 1 ha UR wynoszące w 2017 roku  
1,1 tys. euro są niższe zarówno od śred-
niej europejskiej (EU-28 1,7 tys. euro), jak i 
 w porównaniu z państwami (Francja, Niemcy, 
Austria), które dysponują gruntami o podob-
nym potencjale produkcyjnym i znajdują się  
w podobnej strefie klimatycznej. Jedynie  
w przypadku państw regionu (Czechy, Sło-
wacja, Węgry) można mówić o podobnych 
nakładach kapitałowych na 1 ha UR.

• Głównym czynnikiem produkcyjnym  
w polskim rolnictwie jest słabo opłaca-
na praca. W przypadku nakładów kapi-
tałowych na roczną jednostkę pracy AWU,  
w Polsce poniżej 10 tys. euro, nasze rolnictwo 
odstaje nie tylko od państw „starej” Unii 
Europejskiej, ale również od Węgier (14,8 tys. 
euro), Czech (37,7 tys. euro) i Słowacji (41,5 
tys. euro.). Porównanie ze średnią unijną 
w tym zakresie (33,1 tys. euro) oznacza, że 
w polskim rolnictwie głównym czynnikiem 
produkcyjnym jest słabo opłacana praca.

• Polski rolnik gospodaruje na mniejszym 
areale zarówno w porównaniu do państw 

„starej” Unii, jak i naszego regionu. Wskaź-
nik wyposażenia w ziemię pracującego  
w polskim rolnictwie (8,7 ha na osobę) jest 
nie tylko poniżej średniej unijnej (19,2 ha), 
ale zdecydowanie odstaje zarówno wobec 
państw regionu takich jak Węgry (11,9 ha), 
Czechy (33,5 ha) czy Słowacja (40,5 ha).

Oznacza to, że polskie rolnictwo mając korzyst-
ny potencjał produkcyjny, od lat znajduje się  
w stanie pogarszających się relacji między czyn-
nikami produkcji, co osłabia nasz potencjał 
konkurencyjny.

Jedynie 30% polskich gospodarstw rolnych 
osiąga dochód powyżej minimalnego wyna-
grodzenia. Z punktu widzenia struktury docho-
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dów na gospodarstwo domowe (FWU – Family 
Work Unit) oznacza to, że jedynie 456 tys. gospo-
darstw rolnych w Polsce na ogólną liczbę ponad 
1,5 mln, czyli niewiele ponad 30% osiąga dochód 
powyżej minimalnego wynagrodzenia. Jedno-
cześnie jedynie w przypadku 9,8% gospodarstw 
(149 tys.) można mówić o osiąganiu dochodu 
na poziomie średniej krajowej.

Wszystko to razem wzięte pozwala na sformu-
łowanie podstawowego wniosku na temat sta-
nu polskiego rolnictwa. Przemiany struktury 
agrarnej w Polsce następują zbyt wolno, co 
należy uznać za czynnik hamujący procesy 
rozwojowe i modernizacyjne. Struktura ag-
rarna, w której dominują niewielkie i niezdolne 
do samodzielnego funkcjonowania gospodar-
stwa jest nadal wysoce nieefektywna, wręcz 
hamującą zmiany modernizacyjne.

Za pozytywny trend uznać należy to, że w ostat-
nim 10-leciu wykształciła się i okrzepła grupa 
nowoczesnych, zasobnych w kapitał społecz-
ny i rzeczowy, producentów rolnych, zarówno  
w zakresie produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej, 
która już obecnie decyduje o poziomie pro-

dukcji rolnej Polski. Z punktu widzenia interesu 
publicznego należałoby wspierać ich potencjał 
rozwojowy i modernizacyjny, czego do tej pory 
się nie robiło.

Jednocześnie ¾ polskich gospodarstw rolnych 
nie jest w stanie ze względów ekonomicznych 
i społecznych nadążyć za zmianami technolo-
gicznymi w produkcji rolnej i sprostać wyma-
ganiom narzucającym przez rynek. Co gorsze, 
w ostatnich latach zaobserwowano spowol-
nienie zmian i petryfikację niekorzystnej struk-
tury agrarnej.

Nadal utrzymuje się silne regionalne zróżni-
cowanie w zakresie potencjału rozwojowego 
polskiego rolnictwa. Można mówić nawet o tym, 
że w szeregu województw (podkarpackie, ma-
łopolskie, śląskie) dominuje rolnictwo niepro-
dukujące na rynek, o charakterze siedliskowym. 
To regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce 
nakazuje stosowanie kilku odmiennych, adre-
sowanych i uwzględniających lokalną specyfikę, 
polityk rolnych. Próba aplikowania jednolitych 
rozwiązań w skali całego kraju, wydaje się bo-
wiem w takiej sytuacji zabiegiem ryzykownym.
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Zapowiedziane przez Komisję Europejską (Euro-
pejski Zielony Ład) i uzgodnione przez państwa 
członkowskie zmiany w zakresie Wspólnej Poli-
tyki Rolnej zmierzają do zwiększenia znaczenia 
rolnictwa ekologicznego w produkcji żywności. 
Ten sektor europejskiego rolnictwa, którego 
powierzchnia według danych Eurostatu dla 
2017 roku wynosiła 12,6 mln ha, co stanowiło 
7% całości areałów wykorzystywanych rolniczo, 
ma w najbliższych latach rosnąć szybciej niż  
w przeszłości. W latach 2012–2017 odnotowa-
no w Unii wzrost upraw ekologicznych o 25%,  
a w przyszłości, w związku z adresowaniem 
znacząco wyższych środków pomocowych na 
wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, rozwój 
tego sektora ma jeszcze przyspieszyć.

O ile jednak w skali Unii Europejskiej odno-
towano wzrost areału upraw ekologicznych  
i certyfikowanych gospodarstw, o tyle w Polsce  
w tym samym czasie areał upraw ekologicznych 
zmalał o 25% i obejmuje 0,49 mln ha, co sta-
nowi niecałe 3% areału ziemi wykorzystywanej 
rolniczo. Oznacza to, że „w punkcie startu”, jakim 

4 NIK, Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, Warszawa 2019, s. 5.

ma być wejście w życie regulacji związanych  
z Europejskim Zielonym Ładem, polskie rolnictwo 
znajduje się w znacząco gorszym położeniu 
aniżeli w innych państwach europejskich.

Wydaje się, że głównym czynnikiem słabej 
rynkowej pozycji gospodarstw ekologicznych  
w Polsce jest niewielki poziom wydatków staty-
stycznego konsumenta na tego rodzaju żywność. 
I tak z danych NIK4 wynika, że polski konsument 
przeznacza rocznie na produkty rolnictwa eko-
logicznego 4 euro, podczas gdy średnia unijna 
wynosi 44 euro, a w krajach najbardziej pod 
tym względem rozwiniętych (Dania, Niemcy) 
przekracza 100 euro rocznie. Jesteśmy nawet 
poniżej średniej światowej, która wynosi 11 euro 
w skali roku. Jak się wydaje, mamy w tym wy-
padku do czynienia zarówno z barierami kultu-
rowymi, ale również z istotnymi ograniczeniami 
dochodowymi polskich konsumentów, którzy  
w swej masie nie mogą sobie pozwolić na za-
kup znacznie droższej żywności ekologicznej, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy różnice w cenie deta-
licznej żywności konwencjonalnej i ekologicznej 

2. Rolnictwo ekologiczne w Polsce
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sięgają na polskim rynku 400–500%. Niewielka 
skala produkcji żywności ekologicznej oznacza 
też istotne ograniczenia podażowe, zarówno 
na rynku wewnętrznym, jak i znacznie bardziej 
chłonnym, czyli zagranicznym. 

W efekcie wartość polskiego rynku żywności 
ekologicznej, szacowana na 1 mld złotych rocz-
nie, znacznie odstaje od średniej unijnej. Udział 
żywności ekologicznej w polskim rynku spożyw-
czym wynosi jedynie 0,3%, podczas gdy średnia 
w Unii kształtuje się na poziomie 4%. Generalnie 
polski rynek żywności sprzedawanej detalicznie, 
w obliczu zdominowania sprzedaży detalicznej 
przez duże sieci handlowe oczekujące dużych 
standaryzowanych dostaw produktów, w coraz 
większym stopniu uzależniony jest od importu, 
który obecnie stanowi od 50% do 60% sprzedaży 
detalicznej. Podmioty o niewielkim potencjale 
produkcyjnym, jakie dominują w tym sektorze 
w Polsce, nie są w stanie sprostać tego rodzaju 
oczekiwaniom, co powoduje niewielką dostęp-
ność ich produkcji na rynku detalicznym.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez 
NIK na podstawie własnych kontroli oraz da-
nych zewnętrznych, w Polsce w latach 2014–2018 
liczba producentów ekologicznych zmniejszy-
ła się o 19,2%, powierzchnia upraw – o 26,3%,  
a zwiększenie o 88% liczby przetwórni żywności 
ekologicznej związane było przede wszystkim 
ze wzrostem importu surowców z państw Unii 
Europejskiej i znajdujących się poza obszarem 
Wspólnoty. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniając realizację 
programów pomocowych w zakresie wspierania 
rolnictwa ekologicznego w Polsce, stwierdziła, że: 

5 Tamże, s. 8, 3.
6 G. Nachtman, Rolnictwo ekologiczne w Polsce wobec działań na rzecz jego rozwoju, „Wiadomości Statystyczne.  
 The Polish Statistician”, 2021, vol. 66, 7, s. 24–43.

Częste zmiany przepisów prawa dotyczących 
udzielania pomocy producentom ekologicznym 
w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 
ujętego w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020, bez analizy rynku, nie 
gwarantowały pewności obrotu prawnego i nie 
stymulowały rozwoju rolnictwa ekologicznego, 
a w konsekwencji wymuszały wielokrotną ak-
tualizację procedur i konieczność modyfikacji 
systemu informatycznego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co z kolei 
generowało opóźnienia w wydawaniu decyzji  
w sprawie przyznania płatności ekologicznej 
oraz w dokonywaniu tych płatności5.

W latach 2018–2020, których nie obejmowały 
cytowane wyżej analizy Najwyższej Izby Kontroli, 
nie udało się zatrzymać trendów polegających 
na zmniejszeniu się liczby gospodarstw eko-
logicznych w Polsce oraz areału upraw. I tak  
z badań Grażyny Nachtman z IERiGŻ wynika, że  
w 2020 roku liczba certyfikowanych gospo-
darstw ekologicznych i znajdujących się w fazie 
konwersji wynosiła 18 575, podczas gdy jeszcze  
w 2013 roku było to 26 598. Podobnej reduk-
cji uległ areał objęty uprawami ekologicznymi, 
który w 2020 roku wynosił 509 291 ha, podczas 
gdy w roku 2013 było to 669 969 ha6.

Wiele wskazuje na to, że Polska jest wyjątkowo 
źle przygotowana na zapowiedzianą przez 
Komisję Europejską ekologiczną transforma-
cję rolnictwa. Działania władz publicznych 
w zakresie wspieranie rolnictwa ekologicznego  
w ostatnich latach trzeba uznać za chaotyczne, 
doraźne i niewystarczające. W ich efekcie moż-
na mówić wręcz o pogorszeniu konkurencyjnej 
pozycji Polski w tym sektorze.
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3. Europejski Zielony Ład a wyzwania dla polskiego rolnictwa

Przyjęcie w grudniu 2019 roku przez Komisję 
Europejską strategii, określanej zbiorczym ter-
minem Europejski Zielony Ład, której celem jest 
zbudowanie do 2050 roku zasobooszczędnej  
i zeroemisyjnej gospodarki w wielu aspektach 
oddziaływać będzie na sytuację i perspektywy 
rozwojowe rolnictwa w państwach Wspólnoty. 
Przyjęcie przez Komisję Europejską w lipcu 2021 
roku pakietu Fit for 557  zawierającego znacznie 
ambitniejsze regulacje w zakresie zmniejszenia 
poziomu emisji CO2 pozwala na sformułowanie 
tezy, że w najbliższych latach polityka klimatycz-
na Wspólnoty jeszcze się zaostrzy, co oznacza 
wzrost presji na kraje członkowskie, aby przy-
spieszyć transformację. Niewiele można jeszcze 
na tym etapie prac powiedzieć o wpływie pa-
kietu Fit for 55 na rolnictwo, jednak już formuło-
wane zapowiedzi przejścia na napęd elektryczny  
w transporcie i najprawdopodobniej w przypad-
ku maszyn stosowanych w rolnictwie, oznacza, 
że musimy się liczyć z wymuszoną przez Unię 
Europejską rewolucją technologiczną i sprzę-
tową w rolnictwie, której przejście wymagało 

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=EN.
8 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_
 organic-action-plan_en.pdf.

będzie wielkich nakładów kapitałowych oraz 
znacznej pomocy publicznej adresowanej do 
producentów rolnych o największym potencjale 
rozwojowym.

Zdefiniowane w ramach Europejskiego Zielo-
nego Ładu obszary działań są nie tylko ściśle 
ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, 
ale również bezpośrednio dotyczą aktywności 
rolniczej. Najważniejsze polityki w tym zakresie 
związane są z:
a. Ekologizacją wspólnej polityki rolnej  

w ramach strategii „od pola do stołu”. Jed-
no z zaproponowanych działań przewiduje 
docelowe osiągnięcie poziomu 25% grun-
tów rolnych przeznaczonych na uprawy 
ekologiczne8. W ramach narzędzi służą-
cych osiągnięciu tego celu proponuje się 
m.in. włączenie żywności ekologicznej do 
systemu zamówień publicznych, obniżenie 
podatków dla produktów ekologicznych, 
tworzenie bio-regionów oraz wzmocnienie 
sieci doradczej dla rolnictwa ekologiczne-
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go i praktyk agroekologicznych. Planowa-
ne jest także przeznaczenie co najmniej 
30% z budżetu na badania i innowacje  
w obszarach rolnictwa, leśnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich dla badań w sektorze 
ekologicznym. Tego rodzaju zmiany ozna-
czają również m.in. zmianę struktury dopłat 
bezpośrednich przez uwzględnienie, w więk-
szym niźli dotychczas, czynnika ekologicz-
ności. W perspektywie budżetowej na lata 
2021–2027 40% całkowitego budżetu WPR 
ma zostać przeznaczone na działania na 
rzecz środowiska i klimatu.

b. Działaniem na rzecz ograniczenia w per-
spektywie 10 lat stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin (pestycydów)  
o 50%. Oznaczać to będzie konieczność 
modyfikacji metodyk ochrony upraw  
w taki sposób, aby uwzględniały one nowe 
wymogi, a jednocześnie zapobiegały nad-
miernemu spadkowi plonów, który może 
być efektem ograniczenia użycia środków 
chemicznej ochrony (z analiz wykonanych 
na zlecenie polskich zrzeszeń producentów 
rolnych wynika, że straty w plonach w takiej 
sytuacji wynosiłyby od kilku do kilkudzie-
sięciu procent w zależności od uprawy)9.  
W praktyce, w skali całego polskiego rolnic-
twa, będziemy mieć do czynienia ze zwięk-
szonym wysiłkiem, związanym ze zmianami 
w technologii produkcji. Oznacza to ko-
nieczność nie tylko przezwyciężenia bariery 
edukacyjnej, co będzie trudne, zważywszy 
na słabo rozwiniętą sieć doradztwa rolni-
czego, ale również dotyczy to podmiotów 
większych i dokonania niezbędnych na-
kładów kapitałowych. Osobną kwestią jest 
wymuszone tym działaniem wprowadza-
nie do upraw odmian bardziej odpornych 
i tolerancyjnych na agrofagi, na co w tak 
krótkiej perspektywie, wydaje się, nie ma 
już czasu, zwłaszcza że stworzenie nowej 
odmiany trwa średnio około 10 lat10.

9 https://www.agrofakt.pl/od-pola-do-stolu-czyli-unijny-pomysl-na-rolnictwo-sprawdz-co-warto-wiedziec.
10 https://www.okiemrolnika.pl/prawo-i-finanse/item/6579-strategia-od-pola-do-stolu-i-strategia-na-rzecz
 -bioroznorodnosci-jak-wplyna-na-polskie-rolnictwo.
11 A. Sadowski, Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
 Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012.

c. Planuje się zmniejszenie zużycia nawo-
zów mineralnych. Strategia przewiduje 
zmniejszenie strat pokarmowych gruntów 
(w zakresie zasobności gruntów ornych  
i trwałych użytków zielonych) o co najmniej 
50%, nie dopuszczając przy tym, aby doszło 
do pogarszania żyzności gleby. Docelowo 
używanie nawozów mineralnych ma zostać 
ograniczone o 20%. Działania te, przede 
wszystkim w zakresie ograniczenia strat 
amoniaku, wymuszą zmianę technologii 
nawożenia naturalnego pól, co oznacza 
nie tylko rewolucyjne zmiany w systemie 
produkcji, ale również zmiany w parku ma-
szynowym (np. nabycie znacznie droższych 
niż obecnie stosowane doglebowych apli-
katorów gnojowicy). Dodatkowo nacisk ma 
być położony na wapnowanie gleby.

d. O 50% ma spaść sprzedaż środków prze-
ciwdrobnoustrojowych. Wpłynie to na 
koszty produkcji zwierzęcej, zwłaszcza  
w zakresie intensywnego tuczu fermowego, 
obniżając jego rentowność.

Osobnym wreszcie zagadnieniem jest zdolność 
niewielkich polskich gospodarstw do utrzyma-
nia rzeczywistych standardów ekologiczności.  
Z przeprowadzonych w 2012 r. przez Arkadiusza 
Sadowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu badań11 wynika, że w polskich re-
aliach to podmioty większe dysponujące od-
powiednim kapitałem rzeczowym i społecznym 
(mniejsze bariery edukacyjne) są w większym 
stopniu zrównoważone środowiskowo, częściej 
stosują nawożenie naturalne i z punktu widzenia 
utrzymania walorów ekologicznych uprawia-
nych gruntów są podmiotami prowadzący-
mi znacznie bardziej racjonalną gospodarkę  
w porównaniu z gospodarstwami mniejszymi 
obszarowo. To podmioty większe, nowocześniej-
sze, bardziej nastawione na produkcję przezna-
czoną na rynek mają większą zdolność adapta-
cyjną do nowych warunków, w tym zmieniającej 
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się polityki rolnej UE. W opinii Sadowskiego12 
„konieczność redukcji stosowania chemicznych 
środków produkcji i jednoczesnego zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego europejskich 
społeczeństw wymagać będzie stosowania 
szczególnie innowacyjnych i wydajnych technik 
produkcyjnych”. Czynnikiem kluczowym jest  
w tym wypadku zdolność działających w rolnic-
twie podmiotów do dokonania i sfinansowania 
niezbędnych zmian, samo biurokratyczne „za-
dekretowanie” nie wystarczy.

Działania na rzecz polskiego rolnictwa zapro-
ponowane przez rząd w ramach pakietu Polski 
Ład13, choć należy uznać je za pożyteczne, nie 
stanowią spójnej koncepcji reagowania przez 
państwo na rysujące się przed polskim rolnic-
twem wyzwania. Mamy w tym wypadku raczej 
do czynienia z propozycjami rozwiązań, które już 
wcześniej obecne były w programach wybor-
czych rządzącej formacji, z pewnością jednak 
nie mają one charakteru strategicznego. 

12 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0dc57f07-9156-4956-9dbc-eb0b1462f90d.
13 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polski-lad-dla-rolnictwa-i-rozwoju-obszarow-wiejskich.

Wnioski:
• zmiany przyjęte przez Unię Europejską  

w strategii Europejski Zielony Ład w sposób 
rewolucyjny wpłyną na rolnictwo państw 
członkowskich;

• adaptacja do nowych warunków wymagać 
będzie znaczących nakładów kapitałowych, 
odpowiednio adresowanej i wystarczającej 
pomocy publicznej i wielkiego wysiłku edu-
kacyjnego. Stan przygotowania służb pu-
blicznych do czekających polskie rolnictwo 
wyzwań należy uznać za niewystarczający;

• rewolucyjnym zmianom w nowych realiach 
winien podlegać system pomocy publicznej, 
który w przeciwieństwie do lat poprzednich 
powinien celowo wspierać gospodarstwa  
o potencjale rozwojowym, nie zaś przez po-
wszechność i automatyzm systemu dopłat, 
konserwować nieefektywną strukturę pol-
skiego rolnictwa.
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Teza 1. Polskie rolnictwo na tle państw Unii 
Europejskiej jest znacząco zapóźnione pod 
względem wydajności pracy. Poziom docho-
dów zarówno właścicieli gospodarstw rolnych, 
jak i wynagrodzeń pracowników najemnych 
jest kilkakrotnie niższy niż w państwach będą-
cych głównymi konkurentami Polski. Dotych-
czasowa polityka wobec rolnictwa polskiego 
doprowadziła do tego, że na tle innych państw 
Unii jest ono oazą biedy i niedorozwoju.

Z danych publikacji pt. „Raport o stanie wsi. Pol-
ska wieś 2016” wynika, że polskie rolnictwo dys-
ponuje około 8% zasobów ziemi, 20% nakładów 
pracy oraz 5% nakładów kapitału całej UE-28. 
Powierzchnia UR na 1 AWU14 wynosi jedynie 7,4 ha  
i jest większa zaledwie od maltańskiej, cypryjskiej 

14 AWU – Average Work Unit – umowna jednostka miary poziomu nakładów pracy.

oraz słoweńskiej. Nakłady kapitału na 1 AWU  
stanowiły tylko 20–25% średniej unijnej i były 
najniższe w UE. Relacje obrazujące wyposaże-
nie pracy w pozostałe dwa czynniki produkcji 

(ziemię i kapitał) wskazują na słabą konkuren-
cyjność polskiego sektora rolnego w zakresie 
potencjału produkcyjnego i determinują niską 
wydajność pracy. Ponadto, polskie rolnictwo 
pod względem waloryzacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej zajmuje jedną z ostatnich pozycji 
w Europie. Użytki rolne w Polsce są słabej jakości, 
gdyż wskaźnik bonitacji (produkcyjnej zdolności) 
gleb wynosi średnio 0,82. Gleby bardzo dobre  
stanowią jedynie 11,5% całości UR. Reasumując,  
w polskim rolnictwie poziom wydajności pra-
cy jest bardzo niski w porównaniu do innych 
państw UE.

4. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej – niska wydajność, 
ciężka praca, brak kapitału
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Tabela 2. Wydajność pracy (wartość dodana brutto na 1 pełnozatrudnionego w roku) 
i wynagrodzenia w rolnictwie w państwach UE (tys. euro na AWU)

Źródło: Eurostat, http://ec.europa.eu/evrostat/data/database (dostęp: 28.08.2017).

  

Austria

Kraj

2005

Wydajność Wynagrodzenie pracowników najemnych

2010 2016 2005 2010 2016

17 20,1 25,4 bd. bd. bd.

Belgia 55,5 40,2 bd. 3,4 4,9 7,3

Czechy 9,8 8,9 15,3 6,1 9,3 10,8

Dania 60,2 49,2 45 14,8 20,3 22,9

Francja 30,9 34,4 33,5 6,3 7,6 9,3

Holandia 54,6 64,3 71,9 11,5 14,1 16,3

Niemcy 28,7 27,3 35,8 8 9,7 13,4

Polska 2,9 4,3 4,6 0,6 1 1,2

Słowacja 5,6 6,4 9,7 3,6 7,4 10,8

Węgry 5,2 4,5 6,9 1,3 1,6 1,1

Badania przeprowadzone w krajach Unii Eu-
ropejskiej wskazują, że produktywność pracy  
w rolnictwie jest dodatnie skorelowana z wielko-

ścią gospodarstwa rolnego, najwyższe wartości 
osiągając w grupie gospodarstw powyżej 100 
ha użytków rolnych.

Tabela 3. Produktywność pracy w większych gospodarstwach rolnych w krajach UE

Źródło: Agricultural company and agricultural holding towards climate and 

agricultural policy changes, IERiGŻ, Warszawa 2018, s. 27.

  

Dania

Kraj

30-49,9

Średnia 
produktywność 

pracy w rolnictwie

Produktywność pracy jako % średniej produktywności 
i pracy w rolnictwie w zależności od wielkości gospodarstwa

197,2

50-99,9 100 i więcej

50,4 74,2 137,5

Holandia 156,8 105,5 124,3 141,2

Niemcy 94,3 80,1 124,4 144,5

Belgia 70,4 107,9 129,7 227,4

Austria 60,4 138,6 162,2 170,2

Czechy 49,2 58,9 68,5 118,9

Słowacja 41,4 80,7 121,7 120,0

Węgry 16,7 130,5 177,2 267,7

Łotwa 15,9 84,3 137,1 304,0

Litwa 15,0 144,7 209,3 276,0

Polska 15,2 201,3 282,2 521,7

Produktywność pracy wyrażona w tys. euro na 1 ha użytków rolnych rocznie
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5. Wykorzystanie narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce na 
tle innych krajów

Teza 1: System dystrybuowania dopłat unij-
nych przyjęty w Polsce miał i ma przede 
wszystkim charakter socjalny. Obiektywnie 
sprzyja to utrwaleniu nieefektywnej struktury 
rolnictwa zdominowanej przez słabe kapita-
łowo i niezdolne do rozwoju niewielkie gospo-
darstwa, a utrudnia powstanie grupy nowo-
czesnych, wydajnych producentów rolnych.

Teza 2: Słabe kapitałowo rolnictwo polskie,  
w wyniku przyjętego systemu zagospodaro-
wania własności rolnej skarbu państwa podle-
gało w ostatnich latach drenowaniu z kapitału 
oraz znacząco się zadłużało.

Dotychczasowa polityka polskich rządów w za-
kresie wykorzystania narzędzi WAP w porów-
naniu z praktyką innych krajów jednoznacznie 
pokazuje, że w Polsce przeważały cele socjalne 

– głównym celem było wspieranie wszystkich 
gospodarstw rolnych, co obiektywnie przy-
czyniło się do konserwowania nieefektywnej 
struktury agrarnej oraz słabości kapitałowej 
polskich rozwojowych gospodarstw. Impuls ten 
wzmocniła fatalna i wywołana motywami fiskal-

nymi polityka forsowania sprzedaży ziemi rolnej  
z zasobów Skarbu Państwa w trybie publicznych 
przetargów w sytuacji narastającej „gorączki 
ziemi”. Ten tryb rozdysponowania ziemi będą-
cej w zasobach publicznych spowodował, że 
rozwojowe gospodarstwa rolne, chcące po-
większać swój areał, obciążone zostały wielo-
letnimi ciężarami związanymi z wykupem ziemi 
i spłatą zaciągniętych kredytów, co znakomicie 
ogranicza ich możliwości rozwojowe i moder-
nizacyjne. Warto w tym kontekście zauważyć, 
że w latach 2005–2016, czyli w okresie po ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej ANR wpłaciło do 
budżetu państwa 15,1 mld złotych, zaś na tzw. 
Fundusz Rekompensacyjny, z którego finanso-
wane są wypłaty za mienie zabużańskie – 4,3 
mld złotych. Łącznie tylko z tych dwóch tytułów 
z ubogiej (w porównaniu z Europą) w kapitał 
wsi polskiej, wytransferowano niemal 20 mld 
złotych. W latach 2016–2017 wpływy ze sprzedaży 
mienia z zasobu byłej ANR osiągnęły prawie 
3,5 mld złotych. Kwoty te należałoby uzupełnić  
o koszty funkcjonowania najpierw ANR, a obec-
nie KOWR, które w 2014 roku osiągnęły poziom 
561,4 mln złotych, a w 2015 roku – 570,6 mln zło-
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tych. W rachunku tym trzeba uwzględnić poziom 
należności rolnictwa polskiego wobec Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, które wg stanu 
na koniec 2017 r. wynosiły brutto 7.374.654 tys. zł. 
Należności przeterminowane z Zasobu WRSP na 
koniec 2017 r. wyniosły 1.902.457,5 tys. zł, w tym 
z tytułu zawartych umów dzierżawy i sprzedaży 
mienia Zasobu WRSP oraz bezumownego użyt-
kowania i użytkowania wieczystego – 1.687.862 
tys. zł. W wyniku przewagi spojrzenia fiskalnego 
w systemie zagospodarowania ziemi z Zasobu 
Rolnego Skarbu Państwa wieś polska wydreno-
wana została w latach 2005–2017 z kapitału nie 
mniejszego niż 24 mld złotych, nie licząc kosz-
tów funkcjonowania administracji ANR (KOWR). 
Biorąc pod uwagę kwoty pozostałe do spłaty 
oraz koszty funkcjonowania administracji rolnej 
można zaryzykować tezę, że wieś polska wydre-
nowana została przez te lata z kapitału o wartości 
ok. 40 mld złotych. Tych kapitałów zabrakło na 
modernizację i zwiększanie skali produkcji.

Warto zwrócić również uwagę na relatywnie 
większe znaczenie w Polsce, w porównaniu  
z największymi producentami żywności w Eu-
ropie oraz krajami wchodzącymi w skład Grupy 
Wyszehradzkiej, pomocy bezpośrednio rozwo-
jowej (dopłaty do inwestycji). Jak się wydaje, 
jest to rezultatem przyjętego w Polsce systemu 
dystrybuowania dopłat produkcyjnych, które  
z racji nieracjonalnej struktury agrarnej i wielkiej 
liczby beneficjentów w większości trafiają do 
gospodarstw niemających potencjału rozwo-
jowego. Bezpośrednim skutkiem takiej polityki 
jest relatywne (w porównaniu z konkurenta-
mi z innych krajów) osłabienie ekonomiczne 
gospodarstw mających zdolności rozwojowe  
i modernizacyjne, które nie mogąc posiłkować 
się rynkowymi narzędziami wsparcia (kredyty 
bankowe), zmuszone są w większym stopniu 
polegać na pomocy publicznej.

Źródło: A. Kurdyś-Kujawska, A. Sompolska-Rzechuła, Wsparcie publiczne rolnic-

twa krajów UE w ramach WPR. Skala, dynamika i tendencje zmian, [w:] Subsydia 

a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych, IERiGŻ, 2018.

Wykres 4. Średnia wysokość dopłat do rozwoju obszarów wiejskich w krajach UE w latach 
2005–2015 (euro na gospodarstwo)
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Źródło: A. Kurdyś-Kujawska, A. Sompolska-Rzechuła, Wsparcie publiczne rolnictwa... op. cit.

Wykres 5. Średnia wysokość dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej w krajach UE w latach 
2005–2015 (euro na gospodarstwo)

Źródło: A. Kurdyś-Kujawska, A. Sompolska-Rzechuła, Wsparcie publiczne rolnictwa... op. cit.

Wykres 6. Średnia wysokość dopłat do zużycia pośredniego w krajach UE w latach 2005–2015 (euro 
na gospodarstwo)
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Źródło: A. Kurdyś-Kujawska, A. Sompolska-Rzechuła, Wsparcie publiczne rolnictwa... op. cit.

Wykres 7. Średnia wysokość płatności decoupled (JPO) w krajach UE w latach 2005–2015 (euro 
na gospodarstwo)

Źródło: A. Kurdyś-Kujawska, A. Sompolska-Rzechuła, Wsparcie publiczne rolnictwa... op. cit.

Wykres 8. Średnia wysokość dopłat do inwestycji w krajach UE w latach 2005–2015 (euro na 
gospodarstwo)
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Źródło: A. Kurdyś-Kujawska, A. Sompolska-Rzechuła, Wsparcie publiczne rolnictwa... op. cit.

Wykres 9. Średnia wysokość łącznie wszystkich dopłat pokazanych na poprzednich wykresach 
w krajach UE w latach 2005–2015 (euro na gospodarstwo)

W efekcie zaledwie 30% użytków rolnych znajdu-
je się w gospodarstwach większych obszarowo, 
podczas gdy w większości krajów UE udział ten 
wynosi 80–90%. Prawie połowę polskich go-
spodarstw stanowią jednostki wytwarzające do  
4 tys. euro standardowej produkcji (SO15) i z tych 
gospodarstw pochodzi jedynie 6% SO ogółem. 
Z kolei udział gospodarstw generujących powy-

15 SO (standard output) jest wprowadzonym w ramach Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych w 2010 roku 
 statystycznym, porównywalnym miernikiem potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych.

żej 100 tys. SO wynosi ok. 2% i odpowiadają za 
wytworzenie w rolnictwie polskim 35% ogółu SO. 
Dla porównania, takich gospodarstw w krajach 
Beneluksu jest 50%, w Niemczech i Francji – 37%, 
a w gospodarstwach tych powstaje 90% warto-
ści SO. Dysproporcje są zatem bardzo widoczne 
i będą niekorzystnie wpływać na pozycję kon-
kurencyjną polskich gospodarstw w przyszłości.



Warsaw Enterprise Institute 27

Polskie rolnictwo w przededniu rewolucyjnych zmian

6. System obrotu ziemią – szkodliwe i uniemożliwiające  
rozwój regulacje

Teza 1. Polska jeszcze przed przyjęciem obecnie 
obowiązującej ustawy ograniczającej swo-
bodę obrotu nieruchomościami rolnymi była 
jednym z krajów o największej restrykcyjności 
w tym zakresie w Unii Europejskiej. 

Teza 2. Ograniczenie swobody obrotu ziemią 
utrudnia zmianę niekorzystnej struktury ag-
rarnej w polskim rolnictwie oraz rozwój i mo-
dernizację gospodarstw rolnych.

W Polsce od wielu lat utrzymuje się polityka, 
na wzór rozwiązań stosowanych we Fran-
cji, znaczącego zaostrzenia restrykcyjności 
w obrocie ziemią rolną. Efektem jest nie tyl-
ko nadmierna ingerencja czynników biuro-
kratycznych na tym rynku, ale również ogra-
niczenie możliwości rozwoju najlepszych 
i rozwojowych producentów. Osobnym kuriozum 
jest wykluczenie przez polskiego ustawodawcę 
z możliwości nabywania nieruchomości rolnych 
podmiotów prawa handlowego. Dyskryminacyj-
na polityka w tym zakresie utrudnia zaciąganie 
zobowiązań przez podmioty działające na rynku 

(spadek wartości nieruchomości, ograniczenia  
w obrocie) oraz stworzenie warunków dla na-
pływu kapitału do tego sektora gospodarki.

Polski rynek nieruchomości rolnych, jeszcze 
do uchwalenia przez obecną większość par-
lamentarną Ustawy z 14 kwietnia 2016 roku, 
należał do najbardziej regulowanych w Eu-
ropie. Nowa ustawa jeszcze te ograniczenia 
zaostrzyła, wykluczając np. z obrotu ziemią 
osoby prawne. W efekcie brak rynku wolnego 
obrotu ziemią rolną skutkuje tym, że banki nie 
chcą przyjmować zabezpieczenia, jakim jest 
ziemia rolna lub domagają się dodatkowych 
poręczeń. Jeżeli rolnicy wykupili ziemię od Skar-
bu Państwa i korzystają z możliwości płatności  
w ratach, to stosowane przez ANR, a obecnie 
KOWR, sposoby zabezpieczeń dodatkowo ogra-
niczają zdolność rolników do zaciągania kre-
dytów. Banki odrzucają też wnioski kredytowe 
rolników, którzy jako zabezpieczenie proponują 
ziemię rolną. Nowelizacja ustawy zminimalizo-
wała problem, pozostawiając jednakże nieuf-
ność na linii bank–kredytobiorca.
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Swinnen i Knops opracowali dla wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej syntetyczny indeks regulacji 
ziemskich (Total Land Regulation Index), który 
wskazuje stopień restrykcyjności obrotu ziemią 
w danym kraju (wyższa wartość = większa re-

strykcyjność). Wynika z niego, że jeszcze przed 
uchwaleniem ustawy z roku 2016 Polska należała 
w tym zakresie do grupy krajów o najbardziej 
restrykcyjnym ustawodawstwie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Swinnen, K. Van Herck, L. Vranken, Land 

markets regulations in Europe, „LICOS Discussion Paper” 354, no. 14/2014.

Wykres 10. Indeks Regulacji Ziemskich (Total Land Regulation Index)

Trzeba przyznać rację dr Januszowi Prygieso-
wi16, iż w zakresie regulacji dotyczących obro-
tu ziemią mamy do czynienia z nasilająca się  
w okresie po upadku komunizmu restrykcyjno-
ścią. Polska przeszła w tym czasie od modelu 
zakładającego swobodę obrotu, która sprzyjała 
konkurencyjności i różnorodności podmiotów 
prowadzących gospodarstwa rolne przez model 
zakładający współistnienie rodzinnych gospo-
darstw rolnych i dużych organizmów wielko-
obszarowych przy ograniczeniu areałów tych 
ostatnich do systemu obecnego polegającego 
na wyłączności uczestniczenia w obrocie dla 
gospodarstw rodzinnych.

Polityka zaostrzania restrykcyjności w obrocie 
ziemią stanowi rezultat oczekiwań branżowych 

16 J. Prygies, Rynek ziemi rolniczej w Polsce, TEP, Warszawa 2018.

organizacji zdominowanych przez rolników 
indywidualnych i jest wyrazem politycznego 
kompromisu między władzą publiczną, niereali-
zującą w ostatnim dziesięcioleciu żadnej prze-
myślanej strategii wobec polskiego rolnictwa,  
a organizacjami rolniczymi. 

Potwierdzają się prognozy dr Prygiesa, który 
w 2018 roku, oceniając wprowadzone zmiany, 
był zdania, że jako „konsekwencję nadmiernej 
ingerencji w obrót ziemią rolniczą, należy ocze-
kiwać spowolnienia przemian strukturalnych  
w rolnictwie i osłabienie pozycji konkurencyjnej 
polskiego rolnictwa, w porównaniu do rolnictwa 
innych krajów Wspólnoty, a także w odniesieniu 
do innych sektorów gospodarki”.
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7. Malejące przewagi konkurencyjne polskiego rolnictwa  
i sektora rolno-spożywczego

Teza 1. W sektorze spożywczym i przetwórstwa 
żywności koszty surowca stanowią od 60% 
do 85%. Przewagi konkurencyjne polskiego 
sektora przetwórstwa żywności maleją i utrzy-
mywane są presją na ceny zakupu surowców 
do przetwórstwa, co niekorzystnie odbija się 
na dochodowości producentów.

Udział eksportu produktów sektora rolno-spo-
żywczego w całkowitym polskim eksporcie na 
początku członkostwa Polski w UE kształtował 
się w granicach 9–10%, następnie wzrósł do 
ok. 11–12%, a w latach 2013–2016 oscylował już 
wokół 13%. Udział importu produktów rolno-

-spożywczych w całkowitym polskim imporcie 
był niższy, w latach 2004–2008 wynosił około 

6–7%, w 2009 r. przekroczył 8%, a od 2013 r. sięga 
około 9%. Przewaga eksportu nad importem 
w analizowanym okresie na ogół zwiększała 
się – w 2015 r. wyniosła 4,2 pkt proc. (w 2016 r. 
zmniejszyła się do 3,6 pkt proc.). Handel zagra-
niczny jest także ważnym czynnikiem rozwoju 
polskiego sektora rolno-spożywczego. Wobec 
wyższej dynamiki wzrostu produkcji żywności niż 
krajowego popytu na żywność, większa część 
przyrostu produkcji sektora była kierowana za 
granicę. Eksport stał się ważnym sposobem 
zagospodarowania nadwyżek, a tym samym 
stanowił znaczące źródło wpływów dla krajo-
wego sektora rolno-spożywczego. To z kolei 
korzystnie oddziaływało na koniunkturę w wielu 
działach rolnictwa i przemysłu spożywczego.
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Tabela 4. Wskaźniki relatywnej przewagi handlowej RTA (Relative Trade Advantage Index –  
Statystyczny Wskaźnik Przewagi w handlu zagranicznym) w handlu zagranicznym Polski

Źródło: I. Szczepaniak, Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Polski na przykładzie produktów 

rolno-spożywczych i pozostałych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-

wie, Problemy Rolnictwa Światowego”, tom 18 (XXXIII), zeszyt 1, 2018, s. 263–274.

  

Produkty rolno-spożywcze

Nazwa sekcji towarowej 2004 2015 2016

-0,05

Zmiana 
2004-2016

0,310,370,36

Żywiec i produkty 
pochodzenia zwierzęcego -0,540,330,430,87

Produkty pochodzenia roślinnego -0,03-0,010,160,02

Tłuszcze i oleje 1,24-0,34-0,2-1,57

Przetwory spożywcze 0,120,4850,40,36

W 2016 r. wskaźnik relatywnej przewagi RTA  
w handlu produktami rolno-spożywczymi Polski 
wyniósł 0,31, co oznacza, że Polska posiadała 
względne przewagi komparatywne w handlu 
tymi produktami na rynku światowym, a zatem 
była konkurencyjna. Poziom tych przewag był 
nieco niższy w porównaniu zarówno z 2004 r., jak 
i z 2015 r. (w latach tych wskaźniki RTA wyniosły 
odpowiednio 0,36 i 0,37), co wskazywać może 
jednak na niewielkie pogorszenie pozycji kon-
kurencyjnej polskich producentów żywności na 
rynku światowym. W 2016 r., spośród czterech 
sekcji HS obejmujących produkty rolno-spo-
żywcze, wskaźniki RTA wyższe od 0 występowały 
w grupie produktów pochodzenia zwierzęcego 
(0,33) oraz przetworów spożywczych (0,48). Na 
te sekcje przypadało 8,5% obrotów polskiego 
handlu ogółem, a wartość wygenerowanej przez 
nie nadwyżki wyniosła 8,0 mld USD. W pozosta-
łych sekcjach obejmujących produkty rolno-

-spożywcze (produkty pochodzenia roślinnego 
oraz tłuszcze i oleje), wskaźniki RTA były niższe od 
0, a zatem w handlu tymi grupami produktów 
Polska nie posiadała przewag komparatyw-
nych. Na podkreślenie zasługuje niekorzystny 
trend w zakresie przewag komparatywnych 
polskiego sektora rolno-spożywczego, które 
ulegają stopniowemu zmniejszeniu. Jedynie 
w grupie „tłuszcze i oleje roślinne” można było 
obserwować odmienny trend, jednak nie dopro-
wadziło to do uzyskania przez Polskę przewag 

w tym zakresie. Najlepiej sytuacja kształtuje 
się w grupie „przetwory spożywcze”, w której 
poprawie uległy wskaźniki przewag handlo-
wych polskich przetwórców, jednak wydaje się, 
że „ceną” takiego zjawiska było utrzymywanie 
się niskich cen skupu surowców rolnych przez 
sektor przetwórczy.

Analiza konkurencyjności sektorowej za lata 
2008–2012 polskiego przemysłu rolno-spo-
żywczego wskazała, że w grupie krajów Unii 
Europejskiej Polska znalazła się na siódmej 
pozycji, tj. poniżej średniej. Najsilniejszą pozycję 
konkurencyjną miał przemysł spożywczy Ho-
landii, Włoch i kolejno Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
Belgii oraz Irlandii. Jedynie w branży mięsnej 
polski przemysł spożywczy wyróżniał się pod 
względem konkurencyjności na tle producen-
tów Unii Europejskiej. Przewagi konkurencyjne 
odnotowano też w przemyśle zbożowo-mły-
narskim, piekarskim oraz paszowym. Zdecy-
dowanie poniżej średniej unijnej plasowały się 
przemysł przetwórstwa ryb, mleczarski, olejarski 
oraz owocowo-warzywny.

Najlepiej to, w jaki sposób polski sektor spożyw-
czy traci swe przewagi komparatywne wobec 
konkurencji z innych państw Unii Europejskiej, 
widać na przykładzie sektora mleczarskiego, 
jednego z niewielu, w którym polskie firmy prze-
twórcze w większości kontrolowane są przez 
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rodzimy kapitał i który w ostatnich latach prze-
szedł znaczące zmiany w zakresie modernizacji. 
Jednak utrzymująca się silna presja dostawców 
(dominującą formą w sektorze są spółdzielnie) 
na podnoszenie cen surowca oraz koncentro-
wanie się przetwórców na produktach o rela-
tywnie niskiej marży (mleko w proszku, masło, 
kazeina) powoduje stopniową utratę przewag. 
Brak działań w zakresie możliwości obniżenia 
kosztów produkcji mleka przez dostawców 
surowca – przez powiększenie skali produkcji  
i obniżenie kosztów wydziałowych, powodowało 
będzie nasilenie się tych niekorzystnych tren-
dów. Pod względem wydajności wiodąca grupa 

polskich producentów (ok. 1/3) zbliżyła się do 
średnich poziomów osiąganych w Niemczech, 
jednak skala produkcji jest znacząco mniej-
sza – polskie obory są ok. 10 razy mniejsze niż 
niemieckie. Dodatkowo państwo programując 
system wspomagania trendów moderniza-
cyjnych w polskim rolnictwie (PROW), utrudnia 
koncentrację produkcji i jej unowocześnienie. 
Dodatkowym utrudnieniem są znaczące po-
trzeby kapitałowe niezbędne do uruchomienia 
nowoczesnej produkcji mleka, które w obliczu 
ograniczeń rynkowych (słabość ekonomiczna 
producentów, system zabezpieczeń) są trudne 
do zaspokojenia.

Tabela 5. Porównanie średnich cen produktów mleczarskich w Polsce i w Europie

Źródło: A. Judzińska, Konkurencyjność cenowa polskiego sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej, 

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, „Roczniki Naukowe”, tom XVIII, zeszyt 5.

  

Masło

Wyszczególnienie
Cena w Polsce 

(cena w Niemczech = 100)

2012

Wskaźniki cen w 2015 r.
(2012 = 100)

2015 Niemcy Polska

96,4 97,0 98,4 99,0

Ser żółty 106,7 108,8 79,8 81,4

Mleko w proszku pełne

Odtłuszczone mleko w proszku

99,7

96,6

94,8

96,5

87,9

79,3

83,5

79,2

Śmietana 93,4 92,4 99,6 99,1

Krajowi producenci mleka nadal mieli wyższe 
przewagi cenowe w relacji do producentów 
z krajów UE-15, natomiast nie posiadali ich  
w stosunku do większości producentów z kra-
jów UE-13. W odniesieniu do głównych unijnych 
producentów oraz eksporterów mleka w UE 
polscy producenci najbardziej konkurencyjni 
cenowo byli względem producentów z Włoch, 
oraz Wielkiej Brytanii, w mniejszym stopniu zaś  
w relacji do rynków francuskiego, niemieckiego 
i holenderskiego.

Postępujący proces konwergencji cen pro-
duktów żywnościowych będący następstwem 
procesów integracji i globalizacji UE sprawia, 
że krajowe mleczarstwo stopniowo traci prze-
wagi cenowe na rynku wspólnotowym. Wydaje 

się, że dalsze wzmacnianie pozycji konkuren-
cyjnej nie będzie możliwe bez przyspieszenia 
procesów konsolidacji branży oraz poprawy 
efektywności i rentowności przetwórstwa, m.in. 
przez rozwój innowacji. Osobnym problemem 
jest brak działań na rzecz konsolidacji i wzrostu 
skali produkcji w grupie dostawców surowca. 
Brak presji na obniżenie kosztów wytworzenia  
w obliczu ujednolicenia się poziomów cen w Polsce  
i w krajach będących największymi produ-
centami doprowadzi albo do dalszego spadku 
konkurencyjności sektora przetwórczego, albo 
do utrwalenia niedorozwoju polskiego rolnic-
twa (zarówno pod względem dochodowym, jak  
i kapitałowym) na tle państw Unii Europejskiej.
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Rysunek 1. Porównanie wydajności ocenianych krów w Polsce i w Niemczech w sześciu 
najlepszych regionach hodowlanych.

Źródło: R. Kujawiak, Wydajność ocenianych krów w Polsce i w Niemczech – dystans coraz mniejszy, 

https://elita-magazyn.pl/articles/zarzadzanie-stadem-gospodarstwem/wydajnosc-ocenianych-

-krow-mlecznych-w-polsce-i-niemczech-dystans-coraz-mniejszy/
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8. Wyzwanie i szansa – Ukraina

Teza 1. W perspektywie 3–5 lat na Ukrainę za-
czną napływać inwestycje zagraniczne skon-
centrowane w sektorze rolnym i przetwórstwa 
żywności. Prywatne holdingi rolnicze dominu-
jące na Ukrainie w efekcie uwolnienia handlu 
ziemią będą w stanie stać się właścicielami 
uprawianych gruntów, co zwiększy ich wiary-
godność finansową i możliwość pozyskiwania 
finansowania zewnętrznego. Koncentracja 
znacznych obszarów gruntów ornych w rękach 
największych holdingów rolniczych przyspie-
szy przejmowanie ich przez kapitał zagranicz-
ny i skokową modernizację. W efekcie u boku 
Polski wyrośnie znaczący konkurent na rynku 
żywności. Polityka Unii Europejskiej w zakresie 
kontyngentów importowych sprzyjała będzie 
negatywnej presji cenowej na zboża i rośliny 
oleiste na rynku europejskim. Z czasem prze-
niesie się to na osłabienie konkurencyjności 
Polski w sektorach drobiarskim, mlecznym 
oraz mięsnym.

Teza 2. Najsilniej wzrost w ukraińskim sektorze 
rolnym odczują te obszary Polski, w których 
rolnictwo jest najsłabiej rozwinięte, rozdrob-
nione i niskotowarowe – takie jak Lubelszczy-
zna i Podkarpacie.

Teza 3. Polskie władze winny przygotować 
strategie obecności naszych producentów 
i przetwórców rolnych na Ukrainie. Naszym 
atutem mogą być również związki z sekto-
rem rolniczym i przetwórczym w państwach 
Europy Zachodniej, które z racji politycznej 
i kulturowej bliskości Polski i Ukrainy pre-
destynują nas do odgrywania roli pioniera.

Uchwalona w nocy z 30 na 31 marca 2020 roku 
przez Radę Najwyższa ustawa nr 2178-10 uwal-
niająca rynek ziemi rolnej wprowadziła rewolu-
cyjne zmiany w tym zakresie.

a. 1 lipca 2021 r. zniesione zostało moratorium 
na sprzedaż gruntów rolnych.

b. Od lipca 2021 r. do 1 stycznia 2024 r. będą 
obowiązywać ograniczenia dotyczące za-
kupu areału gruntów, które mogą zostać 
kupione przez jedną osobę – nie więcej niż 
100 ha. Od 2024 r. limit będzie wynosił do 
10 tysięcy hektarów tak, jak przewidziano  
w poprzedniej wersji projektu ustawy.

c. Od 2021 r. do 1 stycznia 2024 r. prawo do 
zakupu ziemi przysługiwać będzie wyłącznie 
osobom fizycznym. Osoby prawne będą 
mogły kupować grunty rolne po tym czasie.
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d. O tym, czy podmioty zagraniczne mogą 
kupić grunty rolne na Ukrainie, ma przesą-
dzać referendum.

e. Cudzoziemcy nie będą mogli kupować 
gruntów rolnych zlokalizowanych w odle-
głości mniejszej niż 50 km od granicy pań-
stwa, niezależnie od wyników referendum.

f. Po 2024 roku zarówno firmy, jak i osoby 
fizyczne mające obywatelstwo kraju będą-
cego agresorem wobec Ukrainy, nie będą 
mogły kupować ziemi.

g. Dzierżawcy gruntów rolnych, które są 
przez nich dzierżawione, będą mieli pra-
wo pierwokupu. Obecni dzierżawcy będą 
mogli wykupić ziemię, którą użytkują, 
wnosząc opłaty w ciągu 10 lat, według cen 
ustalonych w wyniku oszacowania. Mają 
możliwość, powiadomiwszy o tym właści-
ciela gruntów, przenieść prawo do wykupu 
przedmiotu dzierżawy na osoby trzecie.

h. Banki będą mogły stać się właścicielami 
gruntów tylko wtedy, gdy grunty zostaną im 
przekazane jako zabezpieczenie pożyczki. 
Takie działki instytucje finansowe muszą 
sprzedać w ciągu dwóch lat od uzyskania 
tytułu własności na aukcjach gruntów. 

i. Przez pierwsze 2 lata obowiązywał będzie 
zakaz sprzedaży gruntów państwowych.

Ukraińscy ekonomiści oceniają, że szczególnie 
zapis dotyczący możliwości przenoszenia przez 
dzierżawców praw pierwokupu do gruntów rol-
nych może być wykorzystywany przez podmioty 
i osoby fizyczne w celach koncentracji lub spe-
kulacji ziemią rolną. W podobny sposób przepro-
wadzono rozdysponowanie gruntów rolnych po 
upadku komunizmu w Rumunii, gdzie najpierw 
osoby uprawnione otrzymywały certyfikaty po-
świadczające ich prawo do uzyskania działki 
ziemi, a potem po przeprowadzeniu szeregu 
procedur związanych z systemem katastralnym 
oraz podziałem kompleksów rolnych scalo-
nych za czasów komunizmu, dopiero fizycznie 
otrzymywały tytuł własności. Ten okres przej-
ściowy, w połączeniu z przewagą kapitałową 
inwestorów zagranicznych sprzyjał koncentracji 
w rękach dużych firm, również zagranicznych, 
znacznych obszarów ziemi. Podobne procesy 

mogą mieć miejsce również na Ukrainie, gdzie 
pakiet ustaw „około-towarzyszących” nie został 
jeszcze uchwalony, a głód kapitału jest jeszcze 
większy. Utrzymanie praw obecnych dzierżaw 
przez duże podmioty w branży, w połączeniu 
z umożliwieniem im w 2024 roku zakupu na 
własność dzierżawionych gruntów jest kolejną  
z możliwości „uwłaszczenia” się na ziemi wielkich, 
pionowo skoncentrowanych holdingów. Jest to 
tym łatwiejsze, że najwięksi gracze na ukraiń-
skim rynku rolnym mają strukturę holdingową, 
często z siedzibą spółki matki poza granicami 
kraju. Powoduje to powstanie sytuacji – co było 
podnoszone w trakcie wielomiesięcznej dyskusji 
nad finalnym kształtem regulacji dotyczących 
obrotu ziemią – w której ustalenie końcowego 
beneficjenta albo kraju pochodzenia kapita-
łu może okazać się dla państwa ukraińskiego 
trudne, o ile w ogóle możliwe.

W latach poprzedzających uwolnienie rynku 
ziemi na Ukrainie międzynarodowi inwestorzy 
koncentrowali się przede wszystkim na rozbudo-
wie możliwości magazynowych i spedycyjnych 
produktów rolnych. Jak oceniają specjaliści  
z branżowego portalu Porty Ukrainy, w ostatnich 
pięciu latach prywatne inwestycje w rozbudowę 
infrastruktury przeładunkowej i magazynowej 
osiągnęły poziom miliarda dolarów. W ciągu 
ostatnich trzech lat zrealizowano 15 dużych 
projektów, które podniosły o 17 mln ton, możli-
wość ukraińskiego eksportu. W 2018 roku, nasz 
wschodni sąsiad załadował w swych portach  
42 mln ton zbóż, mając możliwość napełnie-
nia ładowni statków 68 mln ton. Ale inwestycje 
nadal narastają. Obecnie na różnych etapach 
realizacji znajduje się kolejnych 20 inwestycji,  
o łącznej wartości 1,2 mld dolarów. Ich zakończe-
nie pozwoli zwiększyć możliwości eksportu ukra-
ińskiej produkcji rolnej o kolejne 6 mln ton i dodat-
kowo zmniejszyć średni koszt frachtu o połowę. 
Ten boom w ukraińskich portach traktować trze-
ba jako przygotowywanie się światowych graczy 
takich jak Cargill do tego, co może nastąpić  
w przyszłości, kiedy do Europy, krajów arabskich 
i Afryki, zacznie płynąć fala ukraińskiego zboża 
i innych produktów rolnych.
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Zmiany, które w ostatnich latach miały miejsce 
w ukraińskim rolnictwie w następstwie uwolnie-
nia rynku ziemi w najbliższej przyszłości mogą 
przyspieszyć. W ostatnim 10-leciu ukraiński sek-
tor rolny stał się trzecią pod względem wielko-
ści gałęzią tamtejszej gospodarki. W ostatnich  
3 latach jego udział w ukraińskim PKB kształtuje 
się na poziomie 10–12%. W roku 2017 nominalny 
udział sektora rolnego w ukraińskiej gospodar-
ce wyniósł 11,5 mld dolarów, co w porównaniu  
z rokiem 2016 stanowiło wzrost o 6%. Waga tego 
sektora jest jeszcze większa dla ukraińskiego 
eksportu. W latach 2010–2017 jego udział w ca-
łości eksportu z Ukrainy wzrósł z 21% do 44% i jest 
przeszło 2 razy większy niż eksport drugiej pod 
względem wielkości gałęzi ukraińskiej gospo-
darki (żelazo i metale nieżelazne).

Według raportu kijowskiego oddziału KPMG  
w roku 2018 na ukraiński sektor rolny przypadało 
ponad 70% wszystkich inwestycji zagranicznych, 
jakie przyciągnął kraj. Podmioty zagraniczne 
zainwestowały w ukraińskie rolnictwo i sektor 
przetwórstwa żywności 367 mln dolarów, co 
stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z ro-
kiem poprzednim.

W 2017 roku Komisja Europejska przyznała Ukra-
inie dodatkowe kontyngenty na bezcłowy import 
zbóż z Ukrainy do Wspólnoty. W konsekwencji 
tego zwiększono obecne kontyngenty z zerową 
stawką celną odpowiednio o: 65 tys. ton dla 
pszenicy, 325 tys. ton dla jęczmienia, 625 tys. 
ton dla kukurydzy. Nowe kontyngenty otwierane 

są na bazie rocznej – od 1 stycznia 2018 roku 
do 31 grudnia 2020 roku. Ukraina ma około 40% 
udział w unijnym imporcie zbóż z krajów trzecich,  
a w strukturze przywozu dominuje kukurydza.

Ukraina, dysponująca 35,5 mln ha gruntów or-
nych, może w najbliższej przyszłości stać się 
jednym z wiodących producentów rolnych 
na świecie. Nawet obecnie, mimo że w rolnic-
twie Ukrainy używa się średnio czterokrotnie 
mniej nawozów azotowych na hektar grun-
tów ornych (na Ukrainie 43 kg, podczas gdy np.  
w Polsce – 176 kg, w Niemczech – 202 kg, a we 
Francji – 169 kg) oraz pestycydów (Ukraina – 2,4 
kg substancji aktywnych na ha, Polska – 2,2 
kg, Niemcy – 4,1 kg, Francja – 3,5 kg) osiągane 
wydajności nie odbiegają znacząco od śred-
niej europejskiej, a przekraczają osiągane przez 
wiodących światowych eksporterów masowych 
produktów rolnych.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że na Ukrainie  
w rękach 70 największych firm rolniczych – pod-
miotów prawnych, znajduje się ok. 6 mln ha 
ziemi – 20% całego areału.

Spodziewane zniesienie ustawowego zakazu 
zbywania ziemi i napływ bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych doprowadzić może w per-
spektywie 3 do 5 lat do znaczącego podniesienia 
wydajności osiąganych w ukraińskim rolnictwie, 
co negatywnie wpływać będzie na poziom cen 
masowych produktów rolnych w regionie.

Tabela 6. Średnie wydajności w latach 2014–2016 w tonach z ha

Źródło: National Investment Council of Ukraine, Agricultural sector 

of Ukraine: securing the global food supply, 2018.

  

Pszenica

Wyszczególnienie Ukraina UE USA Kanada Świat Ukraina
- potencjał

4,11 5,73 3,14 3,323,19 10-11

Kukurydza 6,0 7,01 10,76 5,69,89 12-13

Jęczmień 3,16 4,91 3,94 2,933,6 10

Soja 2,09 2,86 3,31 2,72,86 6

Rzepak 2,6 3,39 1,91 2,032,16 4,3

Słonecznik 2,1 1,96 1,8 1,741,88 3,5-5
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9. Zaniedbania w sektorze usług publicznych na przykładzie 
melioracji

W Polsce, w której wg stanu na 1 stycznia 2017 r. 
jest 13 684 tys. ha gruntów ornych oraz 2 243 tys. 
ha łąk trwałych, od lat utrzymuje się stan zapóź-
nienia w zakresie melioracji rolniczych. Poprawa 
wskaźnika gruntów objętych melioracją wynika 
ze zmniejszania powierzchni użytków rolnych, nie 
zaś z prowadzonych melioracji. Przyjęte rozwią-
zania legislacyjne nakładające na spółki wodne 

obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyj-
nych w dobrym stanie nie spełniły swych założeń, 
w związku z praktyką nakładania przez spółki zbyt 
niskich w stosunku do potrzeb składek. Możliwość 
korzystania ze środków unijnych państwo uznało 
za dogodny pretekst do niemal całkowitego 
wycofania się z przedsięwzięć inwestycyjnych 
w zakresie melioracji rolniczych.

Tabela 7. Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych

Źródło: GUS, Ochrona Środowiska 2017, Warszawa 2017, s. 124.

  

2000

Rok ogółem w tys. ha

6 661,4 36,2 4 725,0 1 935,8

w % ogólnej 
powierzchni 

użytków rolnych
grunty orne

 w tys. ha łąki i pastwiska

2005 6 647,5 41,8 4 720,9 1 926,6

2010 6 421,0 41,3 4 630,5 1 790,6

2015 6 411,2 44,1 4 625,4 1 785,8

2016 6 370,3 43,8 4 593,4 1 776,9
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Niekorzystne zmiany klimatyczne wyrażające 
się w anomaliach pogodowych (ostatnie dwa 
lata należały do szczególnych w tym względzie) 
odbijają się negatywnie na warunkach produk-
cyjnych i dochodowości polskiego rolnictwa. 
Ma to tym większe znaczenie, że jesteśmy na 
trzecim od końca miejscu w Unii Europejskiej pod 
względem ilości opadów, z bilansem wodnym 
na poziomie Egiptu.

Nasilenie się niekorzystnych warunków po-
godowych obnażyło wieloletnie zaniedbania  
w zakresie polityki wodnej, niedofinansowanie 
sfery melioracji i gospodarki wodnej, przyję-
cie fatalnych rozwiązań legislacyjnych w tym 
zakresie oraz niekorzystny efekt wycofania się 
państwa z tej sfery usług publicznych.

Tabela 8. Odsetek urządzeń melioracji wodnych szczegółowych do odbudowy lub modernizacji 
(stan na 31.12.2009)

Źródło: L. Kłos, Stan i funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych na obszarach wiejskich, 

„Ekonomia i Środowisko”, 3 (46), 2013.

  

Melioracje gruntów ornych

Urządzenia melioracji 
wodnych szczegółowych

Urządzenia do odbudowy lub 
modernizacji jako % stanu 

ewidencyjnego
Stan ewidencyjny

w mln ha

4,6 18

Melioracje trwałych  
użytków zielonych

1,8 32

Analiza wydatków w budżetach wojewodów na 
cele związane z gospodarką wodną i meliora-
cją rolniczą wskazuje, że w okresie po akcesji 
Polski do Unii Europejskiej znaczący wpływ na 
dynamikę wydatków miały możliwości pozyski-

wania środków w ramach kolejnych perspektyw 
budżetowych, co stanowi potwierdzenie tezy, 
iż państwo świadomie pozostawiło ten obszar 
odpowiedzialności niedofinansowanym.

Tabela 6. Średnie wydajności w latach 2014–2016 w tonach z ha

  

Prace geodezyjno-
-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa

Wyszczególnienie 2001-
2003 2004

0,81 1,01 0,87 2,44 0,98 0,65 7,50 0,05 2,31 1,04 1,28 1,92 0,71 0,12

Melioracje wodne 0,89 1,02 0,82 2,31 1,97 0,29 3,46 0,30 2,15 1,07 0,79 1,42 0,69 0,52

Spółki wodne - 1,03 0,81 1,04 1,04 1,06 0,97 1,27 1,06 1,06 0,94 1,05 0,99 0,99

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Źródło: A. Czyżewski, A. Matuszczak, Wydatki budżetowe na stosunki wodne i postęp biologiczny  

w Polsce jako determinanty bazy surowcowej biogospodarki w długim okresie (2000–2016), Stowa-

rzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, „Roczniki Naukowe”, tom XVIII, zeszyt 1, s. 48.

Jak wynika z kontroli gospodarowania rolniczymi 
zasobami wodnymi w ramach PROW 2007–2013 
przeprowadzonej przez NIK: „Pomimo angażo-
wania coraz większych środków finansowych  
z budżetu krajowego i UE z roku na rok przybywa 
urządzeń melioracyjnych, które wymagają mo-

dernizacji lub nawet odbudowy. Dotyczy to już ok. 
22 proc. cieków naturalnych, 27 proc. kanałów 
i aż 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. To 
oznacza, że tempo niszczenia i dekapitalizacji 
jest szybsze niż prace nad ich utrzymaniem  
i rozbudową”.
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1. Niezbędne jest, zwłaszcza w kontekście 
zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, opraco-
wanie kompleksowego krajowego programu  
w zakresie modernizacji polskiego rolnictwa 
oraz zadań organów publicznych. Dotychcza-
sowe działania trzeba uznać za niewystar-
czające, a tempo zmian za niezadowalające. 
Polityka rolna ostatnich lat faktycznie przy-
czyniała się do konserwowania nieefektywnej 
struktury agrarnej w polskim rolnictwie i nie 
doprowadziła do powstania grupy rozwojo-
wych gospodarstw zasobnych w kapitał rze-
czowy, jak i społeczny, które mogłyby stać się 
czynnikiem zmian w polskim rolnictwie.

Ponadto konieczne są:

2. Zmiany w zakresie polityki dystrybuowa-
nia dopłat bezpośrednich oraz moderniza-
cyjnych przez:
a. Egzekwowanie zasady otrzymywania do-

płat wyłącznie przez producenta rolnego.
b. Zmiana definicji gospodarstwa rolnego 

i podmiotu uprawnionego do uzyskania 
dopłat, przez wyłączenie z grupy benefi-
cjentów najmniejszych gospodarstw rol-
nych o powierzchni do 5 ha.

c. Zmiana zasad przyznawania pomocy  
w ramach PROW polegająca na zniesieniu 
dyskryminujących zapisów dotyczących 
wielkości ekonomicznej gospodarstw – 
beneficjentów.

3. Liberalizacja w zakresie reglamentacji obro-
tu gruntami rolnymi i gospodarowania ziemią 
z zasobu Rolnego SP.
a. Odejście od nadmiernie restrykcyjnych 

i dyskryminujących przepisów (spółki 

prawa handlowego) na rzecz większego 
uwzględnienia perspektyw rozwojowych 
działających na rynku producentów rol-
nych. Kryterium możliwości nabywania 
gruntów rolniczych powinno być upra-
wianie działalności rolniczej nie zaś forma 
własności podmiotu.

b. Automatyzm w przedłużaniu umów dzier-
żawy zawartych przez działających na 
rynku producentów rolnych.

4. Odejście od polityki drenowania rolnictwa 
polskiego z kapitałów.
a. Sekurytyzacja zobowiązań rolniczych 

związanych z wykupem nieruchomości 
rolnych od KOWR – objęcie ich programem 
30-letniej spłaty.

b. Odejście od polityki wyznaczania czyn-
szu dzierżawnego na gruntach Zasobu 
Rolnego SP w mierniku naturalnym, co 
wzmacnia niekorzystne oddziaływanie 
cyklów koniunkturalnych.

5. Przygotowanie strategii działania w związku 
z rozwojem rolnictwa na Ukrainie i pogorsze-
niem pozycji konkurencyjnej polskiego rolnic-
twa i przemysłu przetwórczego. Przygotowanie 
prawno-politycznego instrumentarium umoż-
liwiającego inwestowanie polskich podmiotów 
z branży rolniczej i przetwórstwa żywności 
na Ukrainie.

6. Poprawa w zakresie świadczenia przez 
państwo usług publicznych w szczególno-
ści w zakresie melioracji i gospodarki wodnej. 
Stworzenie efektywnego systemu finanso-
wania prac melioracyjnych oraz zarządzania 
tym sektorem.

Propozycje
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