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OD REDAKTORA NAUKOWEGO

Rolnictwo rodzinne, trochę zepchnięte na margines naukowych zainteresowań w epo-
ce metropolii i globalizacji, ukazało swoje funkcje we współczesnym świecie: jest naj-
większym producentem żywności i największym pracodawcą na początku XXI wieku.
To zjawisko „długiego trwania”, występujące w całej historii ludzkości, którego cechy
można przyrównać do cech grup pierwotnych Charlesa Cooleya: gospodarstwo rodzin-
ne jest uniwersalną strukturą społeczno-gospodarcza, występującą w każdej kulturze,
pod każdą geograficzną szerokością, we wszystkich istniejących systemach społeczno-
-gospodarczych. Słowem – to zjawisko uniwersalne, posiadające – dzięki swej rodzin-
ności – ogromną elastyczność i zdolności adaptacyjne. Te jego cechy i funkcje
przypominały obchody Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego, którym –
z nadania Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych – był rok 2014. 

Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego (MRRR) zaowocował wieloma wy-
darzeniami na całym świecie. Dokumentowały one znaczenie rolnictwa rodzinnego,
zwłaszcza w krajach rozwijających się Afryki, Ameryki, Azji. Wskazywały tam na je-
go współwystępowanie z biedą, ubóstwem: ludność rolnicza tych regionów to lud-
ność najbiedniejsza, choć jednocześnie gospodarstwo rodzinne zapewnia jej
możliwości przeżycia. Z nim też wiązane są nadzieje na możliwość poprawy jej kon-
dycji. Inny pakiet problemów otacza rolnictwo rodzinne w krajach najbardziej rozwi-
niętych, choć także tu rolnicy nie należą do grup najzamożniejszych. Organizatorami
tych przedsięwzięć były organizacje międzynarodowe, takie jak FAO, OECD, rządy
i agendy rządowe różnych krajów, organizacje rolników i środowiska naukowe. Lista
tych wydarzeń, odnotowana na internetowych stronach FAO, była imponująca. Rok
świętowano także w Polsce, chociaż tu obchody miały stosunkowo skromny charak-
ter. Tym bardziej wspomnieć trzeba – zachowując porządek chronologiczny – o: 
� konferencji zorganizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych „Gospodar-

stwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski” (18 listopada 2013 r.), 
� Senat RP „Rodzinne gospodarstwa rolne – najważniejsze wyzwania i prioryte-

ty” (11 lutego 2014 r.), 
� Centrum Badań nad Drobnymi Gospodarstwami Akademii Rolniczej w Krako-

wie „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”
(4–5 lipca 2014 r.), 
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� Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Instytut Socjologii UJ „Rolnictwo ro-
dzinne w XXI wieku: różnorodna rzeczywistość” (26 września 2014 r.), 

� Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW i Wydział Prawa i Administracji UW
„Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinne-
go (23–24 października 2014 r.). 

Niniejszy tom powstał także z tej okazji i jest efektem naukowej współpracy śro-
dowiska „ruralistów”: socjologów i ekonomistów z Francji, Polski i USA. Skoncen-
trowano się w nim na specyficznych problemach rolnictwa rodzinnego w krajach
rozwiniętych, poświęcając szczególną uwagę Polsce i jej zmieniającym się gospo-
darstwom rodzinnym. Tom otwiera tekst Mirosława Drygasa, poświęcony sposobom
definiowania – przede wszystkim dla celów krajowych polityk rolnych – gospo-
darstw rodzinnych w krajach o różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodar-
czego1. Warto tu zwrócić uwagę na podporządkowanie tych definicji potrzebom czy
wizjom politycznym, czego przykładem może być definicja gospodarstwa rodzinne-
go zawarta w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
[Dz.U. z 2003 r. nr 64, poz. 592]. 

W szeroką problematykę i wielorakie zróżnicowanie rolnictwa rodzinnego
w świecie wprowadza tekst autorów z francuskiego CIRAD – Jean-Michela Souris-
seau, Philippe’a Bonnala, Jacquesa Marzin, Bruno Loscha, Pierre-Marie Bosca2.
Opiera się on na obszernym raporcie3, który powstał na zamówienie trzech francu-
skich struktur administracyjnych: Agencji Rozwoju (AFD), Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa, przygotowujących się do MRRR. Ra-
port miał określić wkład rolnictwa rodzinnego w zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
nościowego świata. Wart podkreślenia jest tu wątek krytyki dotychczasowego
modelu rozwoju rolnictwa rodzinnego w krajach rozwiniętych (nazwanego mode-
lem strukturalnej dywersyfikacji) i wskazanie przyczyn, dla których jest on w obec-
nych czasach nie do powtórzenia w krajach rozwijających się. Dwa następne teksty
poświęcone są rolnictwu rodzinnemu u dwóch głównych producentów rolnych
w świecie: w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Unii Europejskiej. Patrick 
Mooney i Keiko Tanaka analizują sytuację gospodarstw rodzinnych w USA, które
są jedną z ikon amerykańskiej kultury oraz ważnym elementem amerykańskiej tra-
dycji agrarystycznej4. Warto ten opis dzisiejszych amerykańskich farm skonfronto-
wać z wieloma opiniami polskich autorów, którzy często ten specyficzny przypadek
rolnictwa rodzinnego brali za model uniwersalny, odnosząc do niego ewolucje rol-
nictwa rodzinnego w Polsce i tworząc wdzięczną tautologię „gospodarstw gospo-
darskich”5. 

Europejską specyfiką rolnictwa rodzinnego, bliższą Polsce ze względów histo-
rycznych i współczesnych, analizują Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska, 

8

1 W tekście Kryteria definiowania gospodarstw rodzinnych w wybranych krajach na s. 11–22 ni-
niejszego tomu.
2 W tekście Znaczenie rolnictwa rodzinnego w procesach rozwoju. Wnioski i rekomendacje na 
s. 23–44.
3 Jego omówienie w [Halamska 2014]. 
4 W tekście The family farms in the United States: social relations, scale and region na s. 45–58. 
5 Idzie mi tu oczywiście o określenie „gospodarstwa farmerskie”
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Patrycja Beba i Wawrzyniec Czubak6. Opierając się na bazach danych UE, autorzy
podjęli próbę oszacowania „profesjonalnych” gospodarstw rodzinnych, przyjmując
jako kryterium ich wyróżnienia dwa graniczne poziomy dochodu z gospodarstwa
rolnego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną rodziny, a mianowicie dochód od-
powiadający płacy minimalnej netto w danym kraju oraz dochód odpowiadający
przeciętnemu wynagrodzeniu netto. To kryterium rodzinności spełnia ok. 30% go-
spodarstw indywidualnych w UE, podobnie jak w Polsce, co wskazuje pośrednio na
skalę udziału gospodarstw niespełniających tego kryterium: gospodarstw drobnych
– problemu nie tylko polskiego.

Europa, obecnie zjednoczona w Unii, nie ma jednolitej historii agrarnej. Istnieją
różne jej warianty, a jednym z najbardziej specyficznych jest historia agrarna Euro-
py Środkowej z późną pezantyzacją rolnictwa (uwłaszczenie i reformy rolne) oraz
kolektywizacją rolnictwa po II wojnie światowej. Także – jego dekolektywizacja
w latach 90. XX wieku. Wpływ tej właśnie szczególnej trajektorii rozwoju analizu-
je Marie-Claude Maurel7. Ukazuje, na przykładzie Czech, Węgier i Litwy, czyli kra-
jów serca Europy Środkowej – jak demontaż kolektywistycznego rolnictwa może
otworzyć wiele ścieżek rozwoju, dających większe lub mniejsze szanse odbudowie
rolnictwa rodzinnego. Tekst ten stanowi zarazem tło dla ukazania jeszcze jednego
„przypadku szczególnego”: rolnictwa rodzinnego w Polsce, które nie zostało skolek-
tywizowane, lecz na którego ewolucji i mechanizmach funkcjonowania okres komu-
nistyczny pozostawił wyraźny ślad. Ukazuje to Maria Halamska8, zastanawiając się,
jak przebiegała w nieskolektywizowanym rolnictwie polskim postkomunistyczna
transformacja oraz jaki wpływ na jego przekształcenia i funkcjonowanie mają instru-
menty wspólnej polityki rolnej UE. Mają one zdecydowany wpływ na przekształce-
nia rolnictwa polskiego w nowoczesne rolnictwo rynkowe. W nim ważną rolę
odgrywają instytucje otoczenia rolnictwa, wspomagające gospodarstwa „na wejściu”
oraz „na wyjściu” procesów produkcji, zapewniając dostawy środków produkcji
i zabezpieczając sam jej proces oraz wprowadzając na rynek produkty tych gospo-
darstw. W Europie wiele z nich ma spółdzielczy charakter. Tymczasem stosunek pol-
skich rolników do spółdzielni jest ambiwalentny lub wręcz niechętny. O jego
przyczynach mówi tekst Piotra Nowaka i Krzysztofa Gorlacha9, wskazujący na scep-
tycyzm starszych, ukształtowany przez doświadczenia z okresu komunistycznego
oraz niewiedzę na temat spółdzielczości – najmłodszych. 

Dwa kolejne teksty ukazują ważny problem drobnych gospodarstw rodzinnych
w Polsce, stanowiących dominujący segment polskiej struktury agrarnej. Janusz
Żmija i Monika Szafrańska10 ukazują skalę zjawiska, jego regionalne zróżnicowanie

9

6 Strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych w UE
na s. 59–78. 

7 From disappearance to recovery: family farming in Central Europe. Questioning the path de-
pendency hypothesis na s. 79–106. 

8 Specyfika rolnictwa rodzinnego w Polsce: ciężar przeszłości i obecne uwarunkowania na 
s. 107–130. 

9 Rolnicy i spółdzielczość w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny? na s. 131–154.
10 Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce na 
s. 155–166.
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i jego niektóre społeczne aspekty funkcjonowania. Te zaś wyraźnie są związane
z wielofunkcyjnością: zarówno rolnictwa, jak i wsi, co wskazuje na ich wagę w to-
czącej się dyskusji na temat przyszłości wsi. Inny aspekt ich obecności – koniecz-
ność ich likwidacji lub poszukiwania dodatkowego zatrudnienia i dochodów przez
ich właścicieli – analizuje Ryszard Kamiński11. Można mieć przy tym nadzieję, że
reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin pozwoli przynajmniej w czę-
ści rozwiązać powracający w problem nadwyżek siły roboczej w rolnictwie polskim.
Tom zamykają omówienia dwóch ważnych prac, dotyczących rolnictwa rodzinnego.
Sylwia Michalska omawia pracę zbiorową12, której autorami jest zespół drugiego
w kolejności tekstu w tym tomie, co poszerza informacje o rodzajach badań nad rol-
nictwem rodzinnym w świecie oraz jego aktualnym stanie. Tekst ostatni13, omówie-
nie pracy Jana Douve van der Ploega, przybliża jego tezę o dokonującej się...
repezantyzacji rolnictwa w warunkach globalizacji. To teza kontrowersyjna, ale war-
ta włączenia jej do dyskusji o rolnictwie rodzinnym, jego obecnej kondycji i przy-
szłości. 

Tom, który oddajemy czytelnikom, to efekt wysiłku wielu osób. W sumie
ponad DWUDZIESTU AUTORÓW uczestniczy w tej dyskusji, prezentując różne
aspekty rolnictwa rodzinnego: w świecie, w Europie, w Polsce. Wszystkim im za
udział w dyskusji i przygotowanie tekstów do tego tomu serdecznie dziękuję.
Dziękuję także wszystkim, którzy pracowali nad jego ostatecznym kształtem.
Szczególnie prof. Krzysztofowi Gorlachowi, który współpracował na wszystkich
etapach tego przedsięwzięcia – od pomysłu po jego redakcję. 

Maria Halamska

Warszawa, dnia 17 lutego 2015 r.

10

11 Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin na s. 167–186.
12 Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości na s. 187–196.
12 Ruta Śpiewak, Globalne siły a nowa klasa chłopska na s. 197–204.
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MIROSŁAW DRYGAS1

KRYTERIA DEFINIOWANIA GOSPODARSTW
RODZINNYCH W WYBRANYCH KRAJACH 

Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano definicje gospodarstwa rodzinnego funkcjonujące
w różnych krajach i na różnych kontynentach jak również proponowane przez różne organizacje
międzynarodowe. Podkreślono, że nie jest możliwe opracowanie uniwersalnej definicji dla całe-
go świata.

Słowa kluczowe: rok gospodarstwa rodzinnego, gospodarstwa rodzinne, kryteria delimitacji
gospodarstw rodzinnych

Fenomen gospodarstwa rodzinnego od lat jest przedmiotem zainteresowania ekonomi-
stów i socjologów w całym świecie. Nasuwa się przy tym pytanie, jakie są przyczyny
nadania tak wysokiej rangi kwestii funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Jak się
wydaje, odpowiedź jest dość prosta. Wynika ona ze skali występowania tego typu go-
spodarstw rolniczych w globalnym wymiarze, ich znaczącej roli w wyżywieniu świata,
jak również z występowania zjawiska biedy i ubóstwa, przede wszystkim wśród ludno-
ści związanej z produkcją rolniczą niezależnie od kraju i kontynentu. Zjawisko to wy-
stępuje przede wszystkim w krajach rozwijających się, ale ma miejsce także w kilku
nowych krajach członkowskich UE, jak również w USA. Powszechnie na całym świe-
cie – na obszarach górskich, wpływając na skłonność rolników do migracji, co następ-
nie skutkuje depopulacją i zamieraniem tkanki ludzkiej na takich terenach.

Szacunki FAO wskazują, że w świecie funkcjonuje około 570 mln gospodarstw,
w tym około 500 mln stanowią gospodarstwa rodzinne. Gospodarstwa te dysponują
większością zasobów ziemi uprawnej oraz zasobów siły roboczej, jak również wy-
twarzają dominującą część żywności w globalnej skali. [The State of… 2014]. Ich
udział w światowej produkcji żywności jest szacowany na 70%, z czego 50% pocho-
dzi z produkcji rolniczej, 12,5% z myślistwa i zbieractwa, a 7,5% z małych gospodarstw

11

WIEŚ I ROLNICTWO, NR 1.1 (166.1) 2015

1 Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie.
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miejskich (small urban farms)2. W Azji prawie 1,6 mld ludzi, stanowiących około
90% łącznych zasobów siły roboczej w rolnictwie, pracuje w małych gospo-
darstwach rodzinnych. Gospodarstwa te produkują około 80% lokalnie wytwarzanej
żywności. W Afryce zaś niemal 70% podaży żywności to produkty wytwarzane
w małych gospodarstwach rodzinnych3. 

Przytoczone powyżej dane wskazują na wagę gospodarstw rodzinnych w rozwią-
zywaniu żywotnych problemów społeczeństw, szczególnie w zwalczaniu biedy
i ubóstwa w zacofanych gospodarczo częściach kuli ziemskiej. W tej sytuacji jed-
nym z największych wyzwań jest zapewnienie wzrostu produktywności i wielkości
wytwarzanej w tych gospodarstwach produkcji rolniczej wskutek podniesienia po-
ziomu innowacyjności procesów produkcyjnych. Przyczyni się to do wzrostu uzy-
skiwanych dochodów i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego na
poziomie krajów, jak i rodzin rolniczych, a zarazem do ograniczenia zjawisk głodu
i niedożywienia. 

W 2014 r. nasilenie dyskusji nad funkcjami, rolą oraz potencjałem gospodarstw
rodzinnych w skali planetarnej nastąpiło na skutek ogłoszenia przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ roku 2014 rokiem gospodarstw rodzinnych. Akt ten był wyrazem do-
ceniania ich znaczącej roli w całym świecie, jak i funkcji pełnionych w wymiarze
społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Obchody stały się okazją do zinten-
syfikowania dyskusji w różnych gremiach naukowych i politycznych. Dyskusje na
ten temat – toczone na różnych forach – nie ominęły także Polski. Ważność tej pro-
blematyki znalazła również odzwierciedlenie w zreformowanej WPR na okres
2014–2020. Jako przykład można tu przytoczyć szerszą niż w poprzednich okresach
ofertę instrumentarium ukierunkowanego na wzmocnienie gospodarstw rodzinnych,
szczególnie małych i średnich obszarowo4. Szczególne miejsce w dyskusjach zajmu-
ją kwestie definicyjne i próby wypracowania wspólnej, uniwersalnej definicji. O ile
dość powszechna zgoda panuje co do „miękkich” kryteriów, o tyle rozbieżności po-
jawiają się, gdy dyskusja sprowadza się do szczegółów.

* * *
Celem opracowania jest zaprezentowanie funkcjonujących w różnych krajach,

jak również prezentowanych przez różne organizacje międzynarodowe, kryteriów
służących do definiowania pojęcia gospodarstwo rodzinne. W opracowaniu dokona-
ny zostanie przegląd obowiązujących w wybranych krajach definicji gospodarstwa
rodzinnego, wynikających z przyjętych kryteriów kwalifikacji. 

* * *
Przegląd literatury przedmiotu prowadzi do wniosku, że precyzyjne zdefiniowa-

nie kategorii gospodarstwa rodzinnego jest niezwykle trudne i – jak do tej pory – nie

12

2 Dane zaczerpnięto ze strony internetowej http://www.familyfarmingcampaign.net/en/family-
-farming/in-figures (dostęp: 15.12.2014).
3 Tamże. 
4 W Polsce instrumentarium WPR na lata 2014–2020 ukierunkowane zostało w większym stopniu
niż w poprzednich okresach programowania na małe i średnie obszarowo i pod względem siły eko-
nomicznej gospodarstwa, mające szansę stać się konkurencyjnymi w wymiarze międzynarodowym. 
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została wypracowana uniwersalna definicja. Jak pisał Franciszek Tomczak [2006, 
s. 22] (…) określenie natury farmy rodzinnej jest kłopotliwe dla badaczy na całym
świecie. Dotyczy to także definicji farmy rodzinnej i rolnictwa rodzinnego (a katego-
rie te są zdumiewająco trudne do zdefiniowania).

Generalnie można stwierdzić, że nie istnieje w świecie jedna, „twarda”, ściśle
opisana i powszechnie zaaprobowana i używana definicja gospodarstwa rodzinnego,
pozwalająca porównywać i szacować wielkość tego zjawiska w globalnej skali
[Lowder, Skoet, Singh 2014]. Wynika to z trudności z ustaleniem przebiegu linii de-
markacyjnej, do której gospodarstwo można jeszcze traktować jako rodzinne, a poza
nią już nie. Pewna intuicyjna zgoda panuje na poziomie ogólnych opisowych kate-
gorii, natomiast pojawiają się problemy, gdy dyskusja skupia się na szczegółowych
kwestiach. Jednocześnie można stwierdzić, że w skali całego świata istnieje duża
liczba definicji oraz powstaje niezliczona liczba opracowań poświęconych tej pro-
blematyce posługujących się różnorodną terminologią. 

Do definiowania gospodarstw rodzinnych przyjmuje się różnorodne kryteria
o charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Wykorzystuje się także
różne miary. Istotną kwestią jest też określenie, czemu ma służyć przyjęta definicja.
Czy np. do kształtowania polityki rolnej, kreowania narzędzi polityki społecznej, czy
też do celów analitycznych i badawczych? Powszechnie w literaturze przedmiotu ja-
ko główne wyróżniki gospodarstwa rodzinnego przyjmuje się korzystanie z rodzin-
nych zasobów pracy, zarządzanie gospodarstwem przez członka rodziny, jak również
wielkość posiadanego gospodarstwa lub też wielkość wytwarzanej produkcji rolnej.
Jako niezwykle ważne traktuje się również relacje społeczne w rodzinie i w społecz-
ności lokalnej, kontekst kulturowy i tradycje oraz zaangażowanie w życie społecz-
ności lokalnych, jako funkcji podtrzymywania tkanki społecznej ludzkiej na
obszarach wiejskich, często peryferyjnych i o trudnych naturalnych warunkach do
pracy w rolnictwie [Drygas 2014].

I tak Ruth Gasson i Andrew Errington [1993] wyróżniają sześć kryteriów, które
ich zdaniem charakteryzują kategorię gospodarstwa rodzinnego:
� zasoby siły roboczej: zarówno członkowie rodziny, jak i zarządzający gospodar-

stwem biorą udział w pracach prowadzonych w gospodarstwie rolnym,
� zarządzanie gospodarstwem: jedność własności gospodarstwa z zarządzaniem

procesami produkcyjnymi w gospodarstwie,
� miejsce zamieszkania gospodarującej rodziny: rodzina rolnicza mieszka na tere-

nie gospodarstwa,
� zarządzanie gospodarstwem: zarządzający gospodarstwem pozostaje w związku

małżeńskim lub w więzach pokrewieństwa z innymi członkami rodziny,
� dziedziczenie: własność i zarządzanie gospodarstwem są przekazywane z poko-

lenia na pokolenie, 
� inwestowanie: wszyscy członkowie rodziny wnoszą wkład kapitałowy w proce-

sy rozwojowe i bieżące funkcjonowanie gospodarstwa.
Kryteria te wyraźnie wskazują na wieloaspektowe więzi rodzinne zarówno w sfe-

rze procesów produkcyjnych, jak i zarządzania oraz inwestowania w gospodarstwo.
Wyraźnie zaznaczono przywiązanie rodziny rolniczej do dobra, jakim jest własność
ziemi, poprzez wskazanie na konieczność dziedziczenia. Ważna jest też konieczność

13
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spełnienia warunku jedności miejsca zamieszkania/siedliska gospodarstwa domowe-
go z obszarem gospodarstwa rolnego. 

Bardziej ogólne i uproszczone kryteria definiowania gospodarstw rodzinnych za-
proponował Göran Djurfeldt [1996]. Za podstawowe kryteria delimitacji gospodarstw
rodzinnych uważa trzy organicznie powiązane jednostki funkcjonalne, jakimi są: 
� gospodarstwo rolne traktowane jako jednostka produkcyjna, 
� gospodarstwo domowe traktowane jako jednostka konsumpcji, 
� rodzinę postrzeganą jako jednostka pokrewieństwa.

W swoim podejściu do gospodarstwa rodzinnego Djurfeldt pomija kwestię miej-
sca zamieszkania rodziny rolniczej. Za zasadnicze kryterium delimitacji uważa bez-
pośrednie zaangażowanie własnych zasobów pracy w gospodarstwie rolnym oraz
w sferze zarządzania gospodarstwem rolnym, co w sumie składa się na jednostkę
produkcyjną. Jednocześnie podkreśla, że jeśli w gospodarstwie nie jest konieczne za-
angażowanie rodzinnych zasobów siły roboczej w jednostce produkcyjnej, a wyko-
nywana jest jedynie funkcja zarządcza, to w takiej sytuacji gospodarstwo nie może
być zaliczane do kategorii gospodarstw rodzinnych. Proponuje, aby taka jednostka
była kwalifikowana jako rodzinna firma prowadząca produkcję rolniczą.

Próbę zdefiniowania gospodarstw rodzinnych dla Europy podjęli Mieke Calus
i Guido van Huylenbroeck [2010], prezentując sześć następujących kryteriów, które
– ich zadaniem – opisują istotę tego pojęcia: 
� własność i zarządzanie gospodarstwem w rękach rodziny lub blisko spokrew-

nionych członków rodziny,
� własność i zarządzanie gospodarstwem jest przekazywane następującym gene-

racjom w ramach rodziny,
� większość pracy w gospodarstwie jest wykonywana przez kierownika i jego ro-

dzinę,
� podstawowa część kapitału inwestowanego w gospodarstwo pochodzi z zaso-

bów kierownika oraz członków jego rodziny,
� rodzina uzyskuje dominującą część dochodów z pracy w rolnictwie,
� rodzina zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego. 

Kryteria te są w zasadzie tożsame z wcześniej przytoczonymi autorstwa Gasson
i Erringtona.

Warto przyjrzeć się innym, pozaeuropejskim definicjom, stosowanym w krajach
północnoatlantyckiej cywilizacji, a jednocześnie reprezentujących podobny poziom
rozwoju ekonomicznego, w krajach reprezentujących tzw. Pierwszy Świat. 

W Australii głównym kryterium rozstrzygającym o zaliczeniu gospodarstwa do
grupy rodzinnych jest deklaracja osoby kierującej gospodarstwem, jej współmałżon-
ka lub partnera wskazująca na rolnictwo jako główny zawód. Ponadto gospodarstwo
domowe musi liczyć dwie lub więcej osób, z których jedna ma więcej niż 15 lat.
Osoby te muszą być spowinowacone lub też być małżeństwem, rezydującym we
wspólnym gospodarstwie domowym5. 

14

5 http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/7104.0.55.001Main%20Featu-
res22006?opendocument&tabname=Summary&prodno=7104.0.55.001&issue=2006&num
=&view=
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W studium dotyczącym Nowej Zelandii [Helbling 1996] definicja gospodarstwa
rodzinnego opiera się na trzech następujących cechach:
� członkowie rodziny rolniczej zarządzają i podejmują decyzje w gospodarstwie,
� rodzina rolnicza ma własność nie mniej niż połowy użytkowanego gospo-

darstwa6, 
� członkowie rodziny rolniczej wnoszą nie mniej niż połowę nakładów pracy

własnej w pracę w gospodarstwie, przy czym łączne zasoby pracy wykorzy-
stywane w gospodarstwie nie mogą być większe niż trzy osoby w pełni zatrud-
nione. 

W definicji tej silnie jest zaakcentowana ważność organicznych więzi łączących
gospodarstwa domowe z biznesową działalnością prowadzoną w rolniczym gospo-
darstwie rodzinnym.

Dość precyzyjnie definiowane jest gospodarstwo rodzinne w USA, na temat
którego istnieje również bogata, także w Polsce, literatura [Tomczak 2006; Gor-
lach 1995]. Tu jako gospodarstwa rodzinne określa się te jednostki, których
większa część jest własnością kierownika gospodarstwa oraz osób powiązanych
z nim poprzez więzy krwi, małżeństwo lub adopcję, włączając w to krewnych
niezamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgodnie z tak sfor-
mułowanymi kryteriami do gospodarstw rodzinnych zalicza się następujące for-
my organizacyjne:
� jednoosobowe, łączące funkcje właścicielskie z prowadzeniem gospodarstwa,
� korporacje rodzinne,
� spółki rodzinne.

Natomiast do grupy gospodarstw rodzinnych nie zalicza się:
� korporacji o szerszym niż rodzina składzie członków, 
� spółdzielni,
� gospodarstw z najemnymi menedżerami [USDA 2007]. 

W latach 1996–2012 udział tak definiowanych gospodarstw rodzinnych wahał
się od 97,1% do 98,3% ogólnej liczby gospodarstw w USA. Dla celów spisu rol-
nego 2007 wyróżniono w USA osiem typów gospodarstw rodzinnych i podzielono
je na dwie grupy. Pierwsza grupa to małe gospodarstwa rodzinne o rocznej sprze-
daży do 250 tys. USD. W tej grupie wyróżniono pięć typów gospodarstw o róż-
nych poziomach sprzedaży. Jak już wspomniano, wszystkie są określane także
mianem małych gospodarstw, co w tym przypadku jest tożsame z określeniem „ro-
dzinne”.

Ponadto wyróżnia się:
� duże gospodarstwa rodzinne o sprzedaży 250 tys.–499,999 tys. USD,
� bardzo duże o sprzedaży ponad 500 tys. USD,
� inne formy niespełniające kryteriów rodzinności.

Należy podkreślić, że w USA wiele spośród największych przedsiębiorstw rolni-
czych to firmy właśnie o rodzinnym statusie.

15

6 W Nowej Zelandii przyjmuje się, że w użytkowanych przez rolnika gruntach ziemia może być
dzierżawiona lub też wykorzystywana do produkcji rolniczej na podstawie tzw. share farming arran-
gements, tj. kontraktu z zawartego z właścicielem. 
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* * *
W 2007 r. wspólne kryteria służące określeniu gospodarstw rodzinnych przygoto-

wała w formie rezolucji Grupa ds. Wspólnego Rynku MERCOSUR7. Wskazano trzy
dość ogólne kryteria, które kraje należące do tego ugrupowania mogły uzupełniać
o dodatkowe, specyficzne wymagania. Do podstawowych kryteriów zaliczono:
� zasoby siły roboczej zaangażowane w gospodarstwie przynależą głównie do ro-

dziny z ograniczoną skalą zatrudniania najemnej siły roboczej,
� rodzina jest bezpośrednio odpowiedzialna za prowadzenie produkcji roślinnej

i zwierzęcej oraz zamieszkuje w gospodarstwie lub w bliskiej okolicy,
� zasoby produkcyjne powinny być kompatybilne z zasobami pracy rodziny, pro-

wadzonych działalności oraz wykorzystywanych technologii zgodnie z sytuacją
w danym kraju [Differential… 2010].

I tak w Argentynie definicja opracowana na użytek spisu rolnego opiera się na
trzech podobnych dla sformułowanych dla krajów MERCOSUR prostych kryteriach:
� rolnik musi pracować w gospodarstwie,
� nie zatrudnia do pracy w gospodarstwie na stałe opłacanych pracowników na-

jemnych,
� powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza niż górny pułap ustanowiony dla re-

gionu, w którym jest ono zlokalizowane.
W Brazylii dla celów spisu rolnego kategoria rodzinnego gospodarstwa rolnego

została zdefiniowana na podstawie następujących kryteriów:
� posiadania ziemi rolnej o powierzchni nie większej niż określony w prawodaw-

stwie limit8, w zależności od jej jakości, dostępności oraz położenia,
� wykorzystywania w przeważającej części rodzinnych zasobów pracy w gospo-

darstwie,
� uzyskiwania dochodu rodziny w przeważającej części z działalności rolniczej,
� gospodarstwo jest zarządzane przez rodzinę.

W Chile stosowane są następujące kryteria:
� posiadanie nie więcej niż 12 ha nawadnianych gruntów,
� posiadanie majątku o wartości nie większej niż 96 tys. USD,
� uzyskiwanie dochodów głównie z rolnictwa,
� wykonywanie pracy głównie w gospodarstwie.

W Paragwaju główne kryteria to:
� siedlisko musi być zlokalizowane na terenie gospodarstwa lub w pobliskiej gminie,
� główne zasoby pracy są w dyspozycji rodziny,
� typ produkcji rolniczej oraz wielkość farmy nie jest brana pod uwagę tak długo,

jak długo działalność produkcyjna jest ukierunkowana na rozwój rodziny,
� najem siły roboczej jest ograniczony do 20 sezonowych pracowników,
� nie jest określony dolny i górny próg uzyskiwanych dochodów. 

16

7 Jest to najważniejsze ciało w zarządzie MERCOSUR; MERCOSUR (Mercado Comun del Sur
– Wspólny Rynek Południa) tworzą następujące kraje: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj,
Urugwaj, Wenezuela. Kraje stowarzyszone to Chile, Peru, Ekwador, Kolumbia. Obserwatorami są
Meksyk i Nowa Zelandia. 
8 W zależności od regionu maksymalna powierzchnia waha się od 20 do 440 ha.
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Gospodarstwo rodzinne w Urugwaju musi spełniać niżej wymienione kryteria:
� działalność rolniczą prowadzi maksymalnie dwóch w pełni zatrudnionych i wy-

nagradzanych pracowników lub ich ekwiwalent zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu (do 500 dni roboczych rocznie),

� uprawia nie więcej niż 500 ha,
� większość uzyskiwanych dochodów pochodzi z produkcji rolniczej,
� mieszka na terenie gospodarstwa lub nie dalej niż 50 km [Sarkar 2014].

Zilustrujmy jeszcze wielorakość sposobów definiowania gospodarstw przykłada-
mi z Azji i Afryki. Na przykład w Indiach jako gospodarstwa rodzinne proponuje się
traktować te, które charakteryzują się następującymi cechami:
� rodzina rolnicza podejmuje wszelkie decyzje i zarządza gospodarstwem,
� członkowie rodziny rolniczej powinni pracować bezpośrednio w gospodarstwie, 
� rodzina zamieszkuje na terenie gospodarstwa lub w jego pobliżu,
� w gospodarstwie nie zatrudnia się długoterminowo najemnej siły roboczej,
� rodzina użytkuje gospodarstwo o powierzchni mniejszej niż górny limit obsza-

rowy dla danego regionu Indii, pozwalający zaliczać gospodarstwo do grupy ro-
dzinnych [Sarkar 2014].

Proponowana charakterystyka w dużym stopniu jest zbieżna z kryteriami przyję-
tymi do definiowania gospodarstw rodzinnych w Brazylii i Argentynie. Kryteria słu-
żące do zdefiniowania gospodarstwa rodzinnego w krajach Afryki Wschodniej9, ze
względu na przyjęty niski limit powierzchni, sprowadzają się w zasadzie do charak-
terystyki małych obszarowo gospodarstw. Są to następujące cechy:
� położenie gospodarstwa w strefie rolno-ekologicznej,
� typ i struktura posiadanych aktywów i gruntów,
� wielkość dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej10.

Na obszarach o dużej gęstości zaludnienia gospodarstwa rodzinne mają zazwy-
czaj powierzchnię mniejszą niż 1 ha. Natomiast na obszarach o półpustynnym cha-
rakterze i o małej gęstości zaludnienia mogą one mieć powierzchnię do 10 ha
i więcej, w zależności od położenia w strefie rolno-ekologicznej, mogą także posia-
dać żywy inwentarz: nie więcej niż 10 sztuk [Salami i in. 2010].

Z kolei FAO, definiując gospodarstwa rodzinne oraz uwzględniając ogromne
zróżnicowanie struktur rolnych w różnych częściach świata, jak i w różnych pań-
stwach, przyjęło do ich opisu następujące cechy: 
� małą dostępność zasobów ziemi rolniczej i kapitału, ograniczającą możliwości

rozwoju gospodarstwa,
� wykorzystywanie w procesach produkcyjnych głównie zasobów pracy członków ro-

dziny, w tym głowy gospodarstwa domowego, zarządzającej gospodarstwem rolnym,
� pozyskiwanie większości dochodów z działalności rolniczej, leśnictwa, rybo-

łówstwa lub akwakultury, które mogą być uzupełniane z pracy poza rolnictwem,
podejmowanej dzięki posiadanej substancji majątkowej lub poza gospodar-
stwem [FAO medium-term… 2012].

17

9 Etiopia, Kenia, Tanzania i Uganda.
10 W zależności od państwa i regionu kategoria ta obejmuje gospodarstwa od produkujących na sa-
mozaopatrzenie do tych, które uzyskują ze sprzedaży do 50 tys. USD.
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W 2012 r. FAO podjęło próbę identyfikacji obowiązujących w różnych państwach
definicji gospodarstw rodzinnych. Wyniki dokonanej (nie całkiem pełnej) kwerendy
potwierdziły dużą różnorodność stosowanych definicji. W rezultacie zidentyfikowano:
� 36 funkcjonujących definicji,
� 10 definicji sformułowanych do celów badań naukowych,
� 10 definicji sformułowanych przez rządy dla celów realizowanej polityki rolnej

i w jej ramach programów wsparcia rolnictwa,
� 13 definicji w różnych publikacjach i materiałach dystrybuowanych przez orga-

nizacje pozarządowe,
� 23 definicje funkcjonowały w krajach rozwijających się,
� 13 definicji w krajach rozwiniętych.

Wspomniane definicje posługiwały się od jednego do sześciu kryteriów, przy
czym najczęściej przyjmowanymi do definiowania gospodarstw rodzinnych były
trzy następujące kryteria:
� zasoby pracy pozostające do dyspozycji rodziny,
� zarządzanie gospodarstwem w rękach rodziny,
� wielkość obszarowa gospodarstwa lub wielkość wytwarzanej produkcji [Garner,

Campos… 2012]11.

18

11 Wyniki badań były prezentowane na seminarium zorganizowanym przez FAO. Przytoczone da-
ne pochodzą z prezentacji dostępnej w internecie: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2F www.nsm.bg%2Fsites%
2Fdefault%2Ffiles%2FFamily_Farming_Definition_ESWSeminar.pdf&ei=N3JzVO7LO8fnyg
OzqYKwAQ&usg=AFQjCNEQez_HK7SUVmPU5OpBB1907cYf0A&sig2=qMInnqIePO
oa3O3aTHyiNA&bvm=bv.80185997,d.bGQ 
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RYSUNEK 1. Specyfika funkcjonowania różnych typów gospodarstw 
FIGURE 1. The specificity of functioning different types of farms

Źródło: Garner E., Campos A.P., 2012: Identifying the Family Farm: an informal discussion on the
concepts and definitions. ESW Seminar, Equity and Rural Employment, FAO.
Source: Garner E., Campos A.P., 2012: Identifying the Family Farm: an informal discussion on the
concepts and definitions. ESW Seminar, Equity and Rural Employment, FAO.
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Zbiorcze podsumowanie badań prowadzonych przez FAO wykazało, że w krajach
objętych badaniem do definiowania gospodarstw rodzinnych wykorzystywano łącz-
nie 14 różnych kryteriów. Najczęściej stosowanym kryterium było zaangażowanie ro-
dzinnych zasobów pracy (20%), następnie zarządzanie gospodarstwem rolnym przez
członków gospodarstwa domowego (17%), wielkość gospodarstwa wyrażana w ha
(13%), wskazywanie gospodarstwa rolniczego jako głównego źródła utrzymania
(13%) oraz sukcesja gospodarstwa kolejnym generacjom w ramach rodziny (8%). 

Dostrzegając wielką różnorodność gospodarstw rodzinnych, bardzo zbliżoną,
aczkolwiek rozszerzoną, definicję zaproponowała Sophia Davidova [2013]. Obok
często stosowanych kryteriów związanych z własnymi zasobami siły roboczej, po-
krewieństwa osób włączonych w proces zarządzania gospodarstwem czy też trwało-
ści sukcesji gospodarstwa wskutek jego przekazywania kolejnym generacjom,
wprowadziła typologię gospodarstw ze względu na ich funkcje społeczno-ekono-
miczne12 oraz relacje do uprawianej ziemi13 i kapitału14. 

W Polsce, w oficjalnych dokumentach, pojęcie „gospodarstwo rodzinne” poja-
wiło się w zasadzie dopiero po 1989 roku. Wcześniej istniało kilka pojęć, odpowia-
dających definicji gospodarstwa rodzinnego w zbliżonym do aktualnego rozumieniu.
W Encyklopedii ekonomiczno-rolniczej [1984] można znaleźć: 
� gospodarstwa drobnotowarowe, które określono jako (…) społeczną formę

produkcji opartą na prywatnej własności środków produkcji i osobistej pracy
właściciela i członków jego rodziny. Równocześnie w definicji zaznaczono, że
gospodarstwo takie nie korzysta na stałe z najemnej siły roboczej;

� gospodarstwo średniackie scharakteryzowano jako posiadające środki produk-
cji o takich rozmiarach, które zapewniają utrzymanie rodzinie rolniczej oraz
opierające produkcję rolniczą na pracy członków rodziny. 

Ponadto ogólna definicja pojęcia gospodarka chłopska wskazywała, że (…)
środki produkcji stanowią indywidualną lub grupową własność, praca jest wykony-
wana przez użytkowników i ich rodziny, a podstawą opłaty pracy jest wypracowany
dochód. W definicji tej podkreślano również połączenie w jeden organizm gospodar-
stwa domowego z gospodarstwem rolniczym.

Obecnie w Polsce definicja gospodarstwa rodzinnego skodyfikowana została
w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z li-
teralnymi zapisami art. 5 i 6 przywołanej ustawy za gospodarstwa rodzinne uważa
się w Polsce te gospodarstwa, które są prowadzone przez rolnika indywidualnego
i ich łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha. Zgodnie z ustawą jako rolnika in-
dywidualnego określono osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieru-
chomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, za-
mieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład tego gospodarstwa. Rolnik osobiście prowadzący gospodarstwo

19

12 Gospodarstwa dające pełne lub częściowe zatrudnienie, komercyjne, małe i samozaopatrzenio-
we posiadające pozarolnicze źródła dochodów oraz w pełni zależne od rolnictwa.
13 Własna lub dzierżawiona. 
14 Własny, pożyczony lub też wykorzystywany na zasadzie kontraktu.
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rolne został zdefiniowany jako osoba podejmująca wszystkie decyzje odnośnie do
prowadzenia działalności rolniczej. Za spełnienie warunku posiadania kwalifikacji
rolniczych uznano uzyskanie co najmniej zasadniczego, średniego lub wyższego wy-
kształcenia lub też osobistego prowadzenia lub pracy zawodowej w gospodarstwie
rolnym przez okres co najmniej pięciu lat.

Znalazło to odzwierciedlenie w Encyklopedii agrobiznesu, która definiuje gospo-
darstwo rodzinne jako samodzielną jednostkę produkcyjną, gdzie podstawowe czyn-
niki produkcji należą do właściciela (głowy rodziny), która wypełnia funkcje
kierownicze; praca wykonywana jest głównie przez właściciela i jego rodzinę; wła-
sność i zarządzanie przekazywane są z pokolenia na pokolenie; gospodarstwo domo-
we nie jest oddzielone od jednostki produkcyjnej, a wynikiem gospodarowania jest
dochód.

Pojęcie „gospodarstwo rodzinne” nie istnieje natomiast w oficjalnej statystyce.
Główny Urząd Statystyczny posługuje się, bardzo często zmieniającym definicję,
pojęciem „gospodarstwa indywidualnego”.

* * *

Potrzeba zdefiniowania kategorii gospodarstwa rodzinnego wynika z konieczno-
ści zachowania przejrzystości analiz statystycznych i opracowań naukowych, które
powinny pełnić nie tylko funkcje poznawcze, lecz także aplikacyjne. 

Przedstawiona powyżej wielość i różnorodność funkcjonujących definicji gospo-
darstwa rodzinnego pozwala stwierdzić, że w świecie istnieje duża zgodność co do
ogólnego rozumienia tej koncepcji. Jak pisze Alvaro Ramos [2014], jest to „koncep-
cja parasolowa” – umbrella concept, stwarzająca ogólne „miękkie” ramy, w ramach
których każdy kraj może rozwijać różne subkryteria dostosowane do wewnętrznych
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. 

Ten też aspekt leżał u podstaw powołania przez FAO, w ramach tzw. Regionalnego
Dialogu, specjalnej Grupy Roboczej, której głównym celem jest wypracowanie kryteriów
i wytycznych wspierających kraje w ustanawianiu i charakteryzowaniu jasnych definicji
i typologii gospodarstw rodzinnych na narodowym i regionalnym poziomie. Założono, że
prace grupy roboczej mają przynieść wymierne skutki w sześciu obszarach:
� wzmocnienia procesów planowania polityki ukierunkowanej na gospodarstwa

rodzinne,
� poprawy monitorowania i raportowania wyników realizowanej polityki,
� wzmocnienia zdolności gromadzenia danych statystycznych dotyczących go-

spodarstw rodzinnych na różnych poziomach,
� lepszego dostosowania badań naukowych do specyficznych potrzeb gospo-

darstw rodzinnych,
� lepszego ukierunkowania działań instytucji doradztwa rolniczego,
� lepszego ukierunkowania wsparcia publicznego na przedsięwzięcia innowacyjne. 

Tak jak to wcześniej wspomniano, wypracowanie jednolitej definicji gospodar-
stwa rodzinnego, spełniającej i obejmującej różne aspekty społeczno-ekonomiczne,
przyrodnicze i kulturowe jest niezwykle trudne i, jak się wydaje, niemożliwe w prak-
tyce do osiągnięcia. 

20
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CRITERIA FOR DEFINING OF FAMILY FARMS IN SELECTED
COUNTRIES

Abstract: The paper presents definitions of family farms functioning in different countries
and on different continents as well as proposed by various international organizations. It was
emphasized that it is not possible to develop universal definition for the whole world.

Key words: year of the family farm, family farms, family farms delimitation criteria

04Drygas.qxd  2015-03-23  14:41  Page 22



JEAN-MICHEL SOURISSEAU, PHILIPPE BONNAL, JACQUES MARZIN,
BRUNO LOSCH1, PIERRE-MARIE BOSC2

ZNACZENIE ROLNICTWA RODZINNEGO 
W PROCESACH ROZWOJU. 
WNIOSKI I REKOMENDACJE

Streszczenie: Rolnictwo rodzinne we współczesnym świecie jest dominującą formą organizacji
produkcji rolnej, pełniąc ważne funkcje ekonomiczne (bezpieczeństwo żywnościowe i zatrudnie-
nie), środowiskowe i społeczne. Jest ogromnie zróżnicowane, co wynika z różnych relacji między
takimi cechami, jak: dostęp do zasobów, zdolności inwestycyjne, autokonsumpcja, charakter
związków z rynkiem, system aktywności zawodowej rodziny, zróżnicowanie/specjalizacja pro-
dukcji, substytucja rodzinnej siły roboczej przez kapitał oraz cele działalności i osiągane rezulta-
ty. Nowoczesne i intensywne gospodarstwa rodzinne w krajach wysoko rozwiniętych (Europa,
Ameryka Północna, Australia), które przeszły klasyczną drogę modernizacji rolnictwa, stanowią
tylko ok. 2% zbiorowości gospodarstw rodzinnych świata. Oznacza to, że przywoływany od cza-
su rewolucji przemysłowej efekt konwergencji jest pozorny. Oznacza to także, że powtórzenie kla-
sycznej trajektorii rozwoju, opartej na modernizacji rolnictwa rodzinnego, skutkującej
gwałtownym wzrostem wydajności pracy w rolnictwie oraz strukturalnej dywersyfikacji gospo-
darki, jest w najbliższych dziesięcioleciach niemożliwe. Sprawiają to, przede wszystkim w Azji
oraz Afryce, względy demograficzne (presja na rynki pracy i braki żywności) oraz finansowe.
Opierając się na diagnozie sytuacji rolnictwa rodzinnego w świecie (statystyka FAO oraz licznie
przywoływane badania), autorzy postulują redefinicję kanonu globalnej polityki względem rol-
nictwa rodzinnego. Powinna ona być całościowa i wielosektorowa oraz opierać się przede
wszystkim na: uznaniu różnorodności gospodarstw rodzinnych, wielofunkcyjności rolnictwa ro-
dzinnego z postulatem docenienia produkcji dóbr publicznych, poddaniu kontroli wpływu me-
chanizmów rynkowych i spekulacyjnych, wzmocnieniu działań kolektywnych i ograniczających
ryzyko w rolnictwie oraz dowartościowania specyfiki tej formy organizacji, polegającej na
związkach rodziny i gospodarstwa. Wymaga to także stworzenia nowych ram instytucjonalnych
dla rolnictwa rodzinnego i dostosowania polityk rolnych do specyfiki terytorialno-regionalnej. 

Słowa kluczowe: różnorodność rolnictwa rodzinnego, konwencjonalna trajektoria rozwoju,
pozorna konwergencja, redefinicja kanonu polityki wobec rolnictwa

23

WIEŚ I ROLNICTWO, NR 1.1 (166.1) 2015

1 Autorzy są pracownikami CIRAD, (Centre de Coopération Internationale en Recherché Agro-
nomique pour le Développement) UMR ART-Dev., Montpellier, Francja. 
2 Autor jest pracownikiem CIRAD, UMR MOISA, Montpellier, Francja.

05Sourisseau_22s.qxd  2015-03-23  14:43  Page 23



WSTĘP

W roku 2014, uznanym przez ONZ za rok rolnictwa rodzinnego, przyznano mu – ze
względu na jego atuty oraz znaczenie ekonomiczne i społeczne – pierwszoplanową ro-
lę. Istotnie, rodzinne formy produkcji zdecydowanie przeważają, obejmując – według
danych FAO – 88% gospodarstw rolnych [Lowder i in. 2014]. Dają pracę ogromnej
większości pracujących w rolnictwie, którzy w skali globu wciąż stanowią 40% popu-
lacji zawodowo czynnej, jakkolwiek rozkład ich udziału jest zróżnicowany (w Europie
Zachodniej 2% i prawie 80% w zachodniej Afryce); są także głównym dostawcą
w większości światowych rynków rolnych [Bélieres i in. 2014; Hazell i in. 2002]. Pod-
kreślane są również inne zalety rolnictwa rodzinnego: znajomość ekosystemów, odpo-
wiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi, wkład w zapewnianie bezpieczeństwa
żywnościowego i w zagospodarowanie przestrzenne oraz zdolność do tworzenia
miejsc pracy w przyszłości [Wiggins i in. 2010; HLPE 2013; Sourisseau (red.) 2014].
Rolnictwo rodzinne jest zatem kluczowym składnikiem odpowiedzi na wyzwania glo-
balne, takie jak: zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, wyczerpywanie się
zasobów kopalnych, nowe choroby zakaźne oraz kwestia zatrudnienia. Jednakże rol-
nictwo rodzinne może także wykształcić praktyki zagrażające przyszłości, zwłaszcza
w sytuacji, gdy w obliczu zagrożenia i własnej ekonomicznej słabości zmuszone jest
nieumiarkowanie korzystać z nieodnawialnych zasobów naturalnych [Altieri 2008].

Skądinąd rolnictwo rodzinne wciąż wzbudza żywe kontrowersje. Niektórzy kry-
tykują jego archaiczność, niezdolność do zapewnienia ludności wiejskiej godnych
dochodów oraz do zaspokojenia potrzeb żywnościowych planety, której populacja
ma zwiększyć się z 7 miliardów w roku 2011 do 11 miliardów w roku 2050. Dla re-
alizacji tych celów należałoby zmodernizować i przyspieszyć procesy produkcji oraz
podnieść wszędzie wydajność pracy do poziomu właściwego krajom najbogatszym
[Collier i Dercon 2014; Fan i in. 2013]. Jednak taki scenariusz zmian prowadziłby
do istotnego regresu, a w ostateczności – do zaniku rolnictwa rodzinnego. Ze wzglę-
du na jego wagę i pełnione funkcje perspektywa ta wydaje się mało realistyczna i co
najmniej ryzykowna.

W niniejszym artykule rozpatrzymy wspomniane wyżej kontrowersje. Najpierw
postaramy się opisać i udokumentować konwencjonalną trajektorię rozwoju, najbar-
dziej popularną wśród personelu instytucji międzynarodowych, w większości krajów
i ośrodków badawczych. Tę trajektorię, tj. procesy koncentracji rolnictwa w wielkich
strukturach produkcyjnych oraz strukturalnej dywersyfikacji gospodarek narodo-
wych i prowadzącą – na poziomie makroekonomicznym – do dominacji sektora
usług, obrały kraje obecnie najzamożniejsze. Dziś jednak stawiamy pod znakiem za-
pytania jej uniwersalność, wskazując na brak możliwości jej reprodukcji na całym
świecie oraz na jej negatywny wpływ na rozwój zrównoważony. Następnie, na pod-
stawie tej krytyki sformułujemy definicję rolnictwa rodzinnego i ocenimy, biorąc
pod uwagę jego sposób funkcjonowania i wkład w zrównoważony rozwój, czy mo-
że ono stanowić alternatywę w stosunku do ścieżki konwencjonalnej. Na zakończe-
nie zaś omówimy koncepcje polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, które
mogą być odpowiedzią na wyzwania dla programów rozwoju wsi i rolnictwa na
świecie. 
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1. MODELE I TRAJEKTORIE ROZWOJU: KONWENCJONALNA
WIZJA STRUKTURALNEJ DYWERSYFIKACJI GOSPODAREK
NARODOWYCH I JEJ OGRANICZENIA

W literaturze ekonomicznej głównego nurtu jednym z powszechnie przyjętych warunków
wstępnych strategii rozwoju i, co za tym idzie, wszelkich strategii walki z ubóstwem, jest
modernizacja sektora rolnego, rozumiana jako znaczący wzrost wydajności pracy wyni-
kający z mechanizacji gospodarstw [World Bank 2007; Losch i in. 2012]. Pozwala on
zmniejszyć liczbę pracujących w sektorze rolnym i kierować ich odpływem do przemy-
słu, a następnie sektora usług. Skutkuje to zastępowaniem gospodarstw chłopskich i ro-
dzinnych przez rodzinne przedsiębiorstwa rolne (korzystające ze stałych pracowników
najemnych lub zastępujące pracę kapitałem produkcyjnym) i gospodarstwa przemysłowe,
co upodabnia rozwój rolnictwa do rozwoju innych dziedzin gospodarki w erze industria-
lizacji. Rolnictwo w tym kontekście staje się jedną z dziedzin gospodarki przemysłowej.
W rezultacie strukturalna transformacja rolnictwa wspiera i dynamizuje dywersyfikację
ekonomiczną krajów i kreuje wzrost poprzez dostarczanie pracowników do przemysłu
i usług, przynoszących większą wartość dodaną. Podnosi to jednocześnie dochody gospo-
darstw zdolnych do utrzymania się w rolnictwie [Collier i Dercon 2014].

RYSUNEK 1. Ku światu bez chłopów? 
FIGURE 1. Towards a World without peasants?

Źródło: [Timmer 2009].
Source: [Timmer 2009].

Taka ścieżka rozwoju odpowiada w gruncie rzeczy tej, jaką obrali euroazjatyccy
członkowie OECD. Opierała się ona na rewolucji sektora rolniczego, wynikającej z ko-
lei z rewolucji przemysłowej [Chang 2002]. Te rewolucje, rozpoczęte pod koniec XIX
wieku, zdecydowanie przyspieszyły po II wojnie światowej. W ciągu czterech lub pięciu
dekad populacja zawodowo czynnych w rolnictwie tych krajów spektakularnie spadła
(łącznie z ponad 50% do mniej niż 5% populacji zawodowo czynnych), zaś odchodzący
z rolnictwa zostali faktycznie wchłonięci przez dynamiczny rynek pracy, charaktery-
styczny dla okresu intensywnej industrializacji i urbanizacji. Rysunek 1 [Timmer 2009]
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przedstawia tę strukturalną zmianę, interpretowaną przez autora jako ścieżka rozwoju.
Jak widać, w przypadku wszystkich krajów, których dotyczą dostępne dane, im bardziej
wzrasta dochód na głowę mieszkańca, tym bardziej spada w nim udział rolnictwa oraz
liczba zatrudnionych w tym sektorze gospodarki. 

Jeśli pozostaniemy przy tak rozumianej polityce wzrostu, to jej ostateczną konklu-
zją będzie wizja świata bez rolników. Wzrost wydajności pracy w rolnictwie, spekta-
kularny i podstawowy dla tego procesu (określany mianem „wzorcowego”), osiągnięto
za sprawą ambitnych polityk publicznych, za które odpowiadały interwencjonistyczne
państwa: wsparcia inwestycji, polityki celnej, kontroli rynku ziemi, różnorakich zachęt
finansowych, popierania transmisji międzypokoleniowej itd. [Mazoyer i Roudart
1997]. Wszystkie one rzeczywiście doprowadziły do radykalnej modyfikacji praktyk
rolniczych oraz związków sektora rolnego ze społeczeństwem. Jeśli nawet jego uprze-
mysłowienie dokonywało się różnie w poszczególnych krajach (szczególnie z powodu
odmiennych historii rozwoju rolnictwa), to wszędzie gospodarstwa rolne uległy po-
większeniu i specjalizacji, ułatwiającej włączenie się w łańcuch masowej konsumpcji,
pozostającej pod kontrolą potężnych dostawców przemysłowych środków produkcji
z jednej strony, oraz firm rolno-spożywczych i wielkich sieci handlowych z drugiej
[Rastoin, Ghersi 2010]. Środowiskowa i społeczna trwałość modeli wytworzonych
przez tę transformację strukturalną jest obecnie szeroko kwestionowana [IAASTD
2008]. Ale nawet bez przywoływania tej przyszłościowej perspektywy możemy zasad-
nie pytać, zwłaszcza w odniesieniu do Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej,
o powtarzalność strategii uznawanej, jak dotąd, za konieczną. Należy tu podkreślić
dwie zasadnicze kwestie, skłaniające do ponownego przemyślenia wyboru dróg roz-
woju i walki z ubóstwem. Stawiają one na nowo pytanie o miejsce rolnictwa rodzin-
nego w dynamikach rozwoju i związanych z nimi politykach publicznych.

RYSUNEK 2. Młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy z Azji Południowo-Wschodniej, Azji
Południowej i Centralnej oraz Afryki Subsaharyjskiej
FIGURE 2. Young workers arriving on the labour market (South-East Asia, South and Central Asia, Sub-
Saharan Africa)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ, World Population Prospects, 2010 Revision.
Source: Own calculations based on UN data, World Population Prospects, 2010 Revision.
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Przede wszystkim trudno lub zgoła nie sposób sprostać wyzwaniom demograficz-
nym oraz rynku pracy, jakie niesie wskazana wyżej transformacja. W wymienionych
krajach Afryki i Azji, jak dotąd, nie dokonało się przejście demograficzne – wprawdzie
zwiększa się tam liczba mieszkańców miast, ale nadal rośnie populacja wiejska. Na ry-
nek pracy wchodzą co roku miliony młodych i to zarówno na obszarach miejskich, jak
i wiejskich. W efekcie w większości państw Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej
na rolnictwo przypada ponad 60% osób zawodowo czynnych [Losch i in. 2012]. 

W tej sytuacji rewolucja rolnicza wzorowana na modelu europejskim wzmocni-
łaby zapotrzebowanie na miejsca pracy poza rolnictwem, presję na rynek pracy już
teraz niezdolny do zapewnienia migrantom do miast oraz mieszkańcom małych mia-
steczek, przyzwoitego zatrudnienia. Aktualne tendencje w dziedzinie tworzenia
miejsc pracy oraz perspektywa obejmująca dwie następne dekady każą, mimo wyso-
kich jak dotąd stóp wzrostu ekonomicznego, wątpić w zdolność gospodarek do roz-
wiązania problemu [Dorin i in. 2013].

Ponadto nie są spełnione warunki dla szybkiej modernizacji/mechanizacji rolnic-
twa. Gdy przeprowadzano ją w Europie, konkurencja międzynarodowa była znacz-
nie słabsza niż obecnie, zaś granice mniej otwarte. Rolnictwo Południa przystępuje
więc do konkurencji na rynkach zglobalizowanych, z wciąż pogłębiającą się różnicą
wydajności pracy, nieistniejącą w połowie XX wieku.

RYSUNEK 3. Podział gospodarstw rolnych ze względu na wydajność pracy 
FIGURE 3. Distribution of farms determined by the results of labour

Źródło: [Mazoyer 2001].
Source: [Mazoyer 2001].

Zatem, jak pokazuje rys. 3, wykorzystujące pracę rąk gospodarstwo afrykańskie,
które nie było beneficjentem zielonej rewolucji3, może mieć nawet 1000 razy mniej-
szą, liczoną w tonach zboża na jednego pracownika, wydajność od zmechanizowa-
nego gospodarstwa w Basenie Paryskim, francuskim „zagłębiu” zbożowym. W skali
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3 Zielona rewolucja to zespół programów FAO w latach sześćdziesiątych XX wieku, których ce-
lem było zwiększenie produkcji roślinnej i zlikwidowanie głodu na świecie (przyp. red.).
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świata istnieje ogromna dysproporcja między 2% gospodarstw o największej wydajno-
ści pracy i resztą o zróżnicowanej wydajności od 1 do 50 ton zboża na jednego pra-
cownika. Obraz ten uzupełnia bardzo słaba mobilność międzynarodowa pracowników,
która stanowi jedną ze zmiennych dostosowawczych uprzemysławiających się gospo-
darek oraz fakt, że kraje rozwijające się muszą obecnie mierzyć się z demontażem po-
lityk wsparcia dla rolnictwa i niskim poziomem współrządzenia [Chang 2002]. W tych
warunkach brakuje środków i rozwiązań mogących uruchomić, a następnie wspierać
ambitne zmiany wymagane przez „klasyczną” ścieżkę rozwoju.

Z powyższych rozważań wyprowadzić można trzy istotne wnioski.
W krajach o niskim poziomie dochodów rolnictwo rodzinne i słabo zmecha-

nizowane rodzinne sposoby produkcji, jakie dziś dominują w większości gospo-
darstw, jeszcze przez dziesięciolecia będą głównym dostarczycielem miejsc
pracy [Brookfield 2008]. Wysiłki rozwojowe nie powinny opierać się wyłącznie
ani na hipotetycznej industrializacji wzmacniającej konkurencyjność i napędza-
nej jedynie wydajnością pracy, ani na powiększaniu rozmiaru gospodarstw kosz-
tem ich liczby. Oznacza to zastosowanie wobec nich nie podejścia ściśle
rynkowego, lecz takiego, które doceniłoby ich wkład w bezpieczeństwo żywno-
ściowe oraz wszelkie usługi wyświadczane przez nie środowisku naturalnemu,
spójności społecznej i społeczeństwu jako całości [Friedmann 1978; Lamarche
1994; Bélieres i in. 2002].

Mając na uwadze ten cel, należałoby przemyśleć nowe modele techniczne i orga-
nizacyjne produkcji, jak również nowe systemy żywnościowe, dostosowane do ist-
niejących, przeważnie rodzinnych, form eksploatacji i konsumpcji, do ich zalet
i potencjału. Oznacza to ochronę przed zagrożeniami brutalnej konkurencji i zawiro-
waniami w dziedzinie zatrudnienia, jakie niosą ze sobą strategie zogniskowane na
dywersyfikacji ekonomicznej wprowadzanej za pomocą industrializacji rolnictwa
[Chenery i Syrquin 1975].

W szerszym ujęciu, dokładniejsze zbadanie miejsca i ról pełnionych przez rol-
nictwo w narodowych strategiach rozwoju wymusza stwierdzenie, że efekt kon-
wergencji, przywoływany nieustannie od czasu rewolucji przemysłowej, jest
jedynie pozorny [Dorin i in. 2013] i wolno wątpić w sensowność podążania tą dro-
gą. Znacznie pożyteczniejsze wydaje się natomiast sięgnięcie po różnorodne bodź-
ce wynikające ze zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo rodzinne, mimo jego
ograniczeń i ciążących na nim zagrożeń, nie jest skazane na tworzenie enklaw bie-
dy. Oferuje za to pewnym częściom świata perspektywy relokalizacji polityk pu-
blicznych oraz wyzwolenia się z nakazów normalizacyjnych i ich ślepych uliczek
[Collectif 2014].

2. ROLNICTWO RODZINNE I NOWE SPOJRZENIE NA ROLNICTWO
ŚWIATOWE

Dla naszego zespołu badawczego rolnictwo rodzinne (family farming) oznacza jed-
ną z form organizacji produkcji rolniczej, obejmującą gospodarstwa charakteryzu-
jące się organicznymi związkami rodziny z jednostką produkcyjną oraz wy-
korzystaniem pracy rodziny z wykluczeniem stałej pracy najemnej. Owe związki
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urzeczywistniają się poprzez włączenie kapitału produkcyjnego do zasobów rodzin-
nych i połączenie logiki funkcjonowania gospodarstwa domowego z gospodarstwem
rolnym, rynkowych i nierynkowych, w procesie rodzinnego podziału pracy i jej wy-
nagradzania, a także w wyborze sposobu podziału produktów na konsumpcję final-
ną, pośrednią, inwestycje i akumulację [Bélieres i in. 2014].

Tak zdefiniowany typ idealny pozwala uniknąć w analizie oraz nazewnictwie
uprzedzeń pojęciowych i utartych ścieżek rozumowania, które mogłyby zaciem-
niać fundamentalne cechy rolnictwa rodzinnego. Pojęcie wielkości jednostki pro-
dukcyjnej (drobny producent, small scale farmer) uniemożliwia porównania,
gdyż nadmiernie związane jest z systemami produkcji i ich otoczeniem; cele pro-
dukcji (subsistence farmer, commercial farmer) nie są w rzeczywistości rozłącz-
ne, lecz zależą od struktury bodźców ekonomicznych; logiki i racjonalności
ekonomiczne (chłop lub kapitalista) odnoszą się jedynie do wymiaru ekonomicz-
nego oraz finansowego i mają nikłą wartość analityczną; z kolei wielowymiarowe
ujęcie chłopa odnoszące się zarazem do autonomii ekonomicznej i zakorzenienia
w społeczności [Bernstein 2001] jest zanadto wieloznaczne, gdyż zależne od kon-
tekstów socjoekonomicznych i kulturowych. W tekstach z dziedziny polityk pu-
blicznych oraz w dokumentach przedstawianych przez organizacje społeczne
odróżnia się, nazbyt często w sposób schematyczny, rolnictwo rodzinne z jednej
strony, z drugiej zaś przedsiębiorstwa rolnicze [Fan i in. 2013]. Rozróżnienia do-
konuje się zazwyczaj na podstawie roli odgrywanej przez organizację rodzinną
i sposoby kontrolowania kapitału produkcyjnego. Taka kontrastowa wizja nie od-
powiada rzeczywistości, bowiem pomiędzy dwoma biegunami mieszczą się sytu-
acje pośrednie. Uważamy również, że wprowadzenie pojęcia stosunków pracy,
szczególnie stałej pracy najemnej, pozwoli lepiej te sytuacje opisać i zrozumieć.
I rzeczywiście, sięgnięcie przez gospodarstwa rolnicze po stałą pracę najemną
zmienia zdecydowanie ich cechy i logikę działania.

Rolnictwo rodzinne współistnieje z dwiema innymi formami organizacji:
� rolnictwem przedsiębiorczym (opartym na przedsiębiorstwach – corporate or

entrepreneurial agriculture), skupiającym gospodarstwa wykorzystujące wy-
łącznie pracę najemną, gdzie cały kapitał gospodarstwa pozostaje w rękach pod-
miotów prywatnych lub publicznych, niezwiązanych logiką relacji rodzinnych;

� rolnictwem patronalnym (rolnicze przedsiębiorstwo rodzinne – family business),
skupiającym gospodarstwa wyróżniające się strukturalnym korzystaniem ze sta-
łej pracy najemnej jako uzupełnieniem pracy członków rodziny, w których jed-
nak kapitał gospodarstwa pozostaje w rękach tej ostatniej. Takie połączenie
pracy rodziny ze stałą pracą najemną wprowadza do funkcjonowania gospodar-
stwa kwestię stosunków pracy4.

Trzy powyżej wskazane formy działalności rolniczej odsyłają do potencjalnie od-
miennych logik funkcjonowania i zachowań socjoekonomicznych (zob. rys. 4).
Wprowadzenie typologii gospodarstw rolnych pozwala nam uwydatnić znaczenie do-
kładniejszej charakterystyki zróżnicowania gospodarstw w obrębie każdego z typów.

29

4 Stałe korzystanie z dużego udziału najemnej siły roboczej zatrudnianej czasowo ma podobne
konsekwencje dla pewnych systemów produkcyjnych.
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Kryterium Przedsiębiorstwa rolnicze Rolnictwo rodzinne
Przedsiębiorstwo Rodzinne Gospodarstwa 

rolnicze przedsiębiorstwa rolne rodzinne

Siła robocza Wyłącznie najemna Mieszana z udziałem Głównie rodzinna, brak 
pracowników najemnych stałej pracy najemnej

Kapitał Akcyjny Rodzinny lub wielorodzinny Rodzinny
Zarządzanie Techniczne Rodzinne/Techniczne Rodzinne

Autokonsumpcja Nie dotyczy Śladowa Głównie częściowa 
autokonsumpcja

Status prawny Spółka akcyjna Gospodarz, formy Nieformalny 
lub inne formy udziałów stowarzyszeniowe lub status gospodarza

Status własnościowy Własność lub pośrednie Własność lub dzierżawa
użytkowanie (formalna lub nieformalna)

RYSUNEK 4. Charakterystyczne cechy podstawowych typów rolnictwa
FIGURE 4. Characteristic traits of basic types of farming

Źródło: [Bélieres i in. 2014].
Source: [Bélieres et al 2014]. 

Rolnictwo rodzinne jest na całym świecie podstawową formą organizacji rol-
nictwa. W rzeczywistości istnieje ono w wielu typach możliwych do uchwycenia na
poziomie konkretnych gospodarstw, co wynika z różnorodności systemów pokre-
wieństwa, sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych (ich dostępności i jako-
ści), specyfiki organizacji społecznej (normy społeczne, organizacja rodziny,
charakter interakcji społecznych) i cech otoczenia ekonomicznego. Wobec tak wiel-
kiej różnorodności uzasadnione jest, by dla opisu i scharakteryzowania ogółu od-
mian rolnictwa posłużyć się nazwami prostymi i wyrazistymi, niezależnymi od
politycznie uwarunkowanych określeń krajowych5. Stwierdzamy, że wśród sześciu
zaproponowanych kryteriów uwzględniających różne wymiary działalności (por.
rys. 4) tylko kryterium pracy stanowi wskaźnik stały, wykraczający poza uwarunko-
wania narodowe, systemy produkcyjne, statusy prawne oraz sposoby funkcjonowa-
nia. Zaproponowane wcześniej definicje mają na celu ułatwienie porównywania
systemów produkcji w obrębie oraz między krajami, zaś prace empiryczne pozwolą
w przyszłości nakreślić kontury i charakterystyki, właściwe dla każdego przypadku. 

Proponujemy zatem, by punktem wyjścia analizy różnorodności typów gospo-
darstw rolnictwa rodzinnego były warunki dostępu do zasobów (kapitały, aktywa),
które określają pole możliwości w zakresie transformacji systemów produkcji i sys-
temów aktywności [Sourisseau i in. 2012]. Zróżnicowanie struktury gospodarstw
oraz sposobu ich funkcjonowania można uchwycić za pomocą ośmiu kryteriów (por.
rys. 5). Analizy dopełniają reguły dostępu do zasobów oraz „możliwości” rodzin,
które decydują o uruchamianiu i waloryzowaniu ich „kapitałów” (kapitału ludzkie-
go, społecznego, rzeczowego, naturalnego i finansowego). Takie kryteria analizy 

30

5 Pewne kraje na użytek swych polityk rolnych definiują, co rozumieją przez rolnictwo rodzinne.
Jednakże te definicje są nieuchronnie chwiejne i uzależnione od kontekstów historycznych, insty-
tucjonalnych i politycznych. Podobnie ma się rzecz z organizacjami rolniczymi i wiejskimi, które
posługują się nazewnictwem o konotacjach politycznych i związkowych. Nazewnictwa takie są 
absolutnie uprawnione, lecz nie pozwalają precyzyjnie charakteryzować głównych cech rolnictwa
rodzinnego.
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odsyłają wprost do instytucji i polityk wpływających na ewolucję gospodarstw 
rodzinnych. 

Zagadnienie autokonsumpcji nie ogranicza się do krajów rozwijających się, nie
może także stanowić kategorii samej w sobie. O ile gospodarstwa, których konsump-
cja rodzinna obywa się bez dochodów pieniężnych są obecnie wyjątkową rzadko-
ścią, o tyle produkcja na użytek własny oraz wymianę bezpośrednią jest szeroko
rozpowszechniona i również przyczynia się do poprawy światowego bezpieczeństwa
żywnościowego. Należy udokumentować jej znaczenie.

Kryterium Możliwe sytuacje 
Bezpieczeństwo dostępu do zasobów Dostęp niepewny

Dostęp zabezpieczony w sposób formalny lub nieformalny
Zdolność do inwestycji/reprodukcji Ograniczona

Duża
Autokonsumpcja Tak

Nie
Rodzaj związków z rynkiem Słabe, tylko z lokalnymi bliskimi rynkami

Z rynkami zaopatrzeniowymi, funkcjonującymi wg norm
wewnętrznych

Z niszowymi rynkami międzynarodowymi
Regularne z rynkami międzynarodowymi

System aktywności zawodowej rodziny Tylko rolnictwo
Aktywność pozarolnicza + aktywność rolnicza

Zróżnicowanie lub specjalizacja produkcji Produkcja zróżnicowana
Produkcja (także towarowa) wyspecjalizowana 

Substytucja rodzinnej siły roboczej przez kapitał Tylko rodzinna siła robocza
Umiarkowana substytucja przez najemną siłę roboczą
Duża substytucja przez najemną siłę roboczą

Strategie i cele działalności oraz osiągane rezultaty Prosta reprodukcja (priorytet konsumpcji rodziny)
Akumulacja rodzinna i społeczna
Akumulacja produkcyjna i społeczna

RYSUNEK. 5. Główne kryteria zróżnicowania rolnictwa rodzinnego i możliwe ich odmiany 
FIGURE 5. The main criteria for the diversity of family farming and their possible variations

Źródło: [Bélieres i in. 2014].
Source: [Bélieres et al 2014].

W wypadku gospodarstw rodzinnych, jak również rolniczych przedsiębiorstw ro-
dzinnych, szczególną uwagę należy zwrócić na ich wyposażenie w kapitał stały
(sprzęty, budynki, pola uprawne) oraz usprawnienia zasobów naturalnych (systemy
irygacji, tarasy), a także na poziom zastąpienia rodzinnej siły roboczej przez kapitał.
Przekraczając pewien próg, właściwy dla danego kontekstu krajowego, stopień wy-
posażenia gospodarstwa prowadzi do braku elastyczności, ograniczając zdolności
adaptacyjne struktur, już zwróconych w stronę trudno odwracalnych logik intensyfi-
kacji produkcji. Towarzyszy temu utrata autonomii, wynikająca z siły relacji rynko-
wych (szczególnie zadłużenia) „na wejściu” oraz „na wyjściu” procesu produkcji, co
coraz częściej prowadzi do produkcji dla samej produkcji. Te dwa zjawiska, podob-
nie jak wprowadzenie pracy najemnej, sprzyjają oddzieleniu rodziny od gospodar-
stwa [Sourisseau (red.) 2014]. 
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3. ZNACZENIE ŚRODOWISKOWE, EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Wskutek braku uzgodnionej definicji rolnictwa rodzinnego i wobec różnorodności
jego form, wciąż nieznana jest liczba gospodarstw rolnych w skali świata. Niezna-
ne pozostają również ich udziały w produkcji rolnej i zatrudnieniu, a także wpły-
wu na środowisko naturalne, jaki można przypisać różnym odmianom
gospodarstw rolnych [Lowder i in. 2014]. Istnieje wprawdzie uznana definicja go-
spodarstw rolnych jako jednostki statystycznej w powszechnych spisach rolnych,
odróżniająca gospodarstwa (holdings), związane z gospodarstwami domowymi
i przedsiębiorstwa [FAO, 2012a], nie rozwiązuje ona jednak problemu wyodręb-
nienia rolnictwa rodzinnego. W ramach działań podjętych z okazji Międzynarodo-
wego Roku Rolnictwa Rodzinnego, grupa robocza koordynowana przez FAO
wypracowała dwie definicje (operacyjną i statystyczną) terminu „rolnictwo ro-
dzinne”. I tak, definicja określająca istotę i cechy rolnictwa rodzinnego mówi, że
jest to sposób organizacji produkcji w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, paster-
stwie i akwakulturze, którą zarządza i którą prowadzi rodzina, opierająca się na
pracy i kapitale rodziny, kobiet i mężczyzn. Rodzina i gospodarstwo są ze sobą
związane, razem ewoluują i łączą funkcje ekonomiczne, środowiskowe, społeczne
i kulturowe6. Z kolei definicja statystyczna ujmuje gospodarstwo rodzinne jako go-
spodarstwo rolne, którym zarządza i w którym pracuje rodzina, dostarczająca za-
razem siły roboczej7. 

Zebranie danych według tych definicji pozostaje zadaniem do wykonania, co bę-
dzie możliwe dopiero podczas przyszłych spisów [Lowder i in. 2014]. W tej sytuacji
trudno precyzyjnie określić wkład rolnictwa rodzinnego, przy czym wyjątkiem są tu
nieliczne kraje, które – jak Brazylia – jednoznacznie zdefiniowały tę kategorię8.
Przedstawiamy więc dane szacunkowe, wyprowadzone z dostępnej literatury i źró-
deł statystycznych, jak również z ekspertyz badawczych, zwłaszcza dotyczących
rynków międzynarodowych.

Ludność rolnicza świata jest szacowana na 2,6 mld osób (czyli 40% całej popu-
lacji). Liczba ta obejmuje 1,3 mld osób czynnych zawodowo (por. rys. 6), z maso-
wym skupieniem w Azji (78%). Duży i daleko wyprzedzający Europę i obie
Ameryki jest udział Afryki, której dynamika demograficzna wskazuje na potencjal-
nie strategiczną rolę jej rolnictwa w XXI wieku. Zdecydowana większość czynnych
zawodowo w rolnictwie pracuje w gospodarstwach rodzinnych, ponieważ praca 
najemna w rolnictwie ma bardzo ograniczony zasięg. Dlatego, mimo bardzo rozpo-
wszechnionej wielozawodowości, rolnictwo rodzinne jest największym „pracodaw-
cą” świata. 

32

6 Family farming is a means of organizing agricultural, forestry, fisheries, pastoral and aquacul-
ture production which is managed and operated by a family and predominantly reliant on family
capital and labor, including both women’s and men’s. The family and the farm are linked, co-evolve
and combine economic, environmental, social and cultural functions.
7 A family farm is an agricultural holding which is managed and operated by a household and
where farm labor is largely supplied by that household.
8 Definicje krajowe uniemożliwiają jednak porównania między państwami. Na przykład normy
przyjęte w Brazylii i Argentynie są różne. Por. na ten temat artykuł M. Drygasa w tym numerze (red.).
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RYSUNEK 6. Pracujący w rolnictwie: w trzech państwach azjatyckich i na kontynentach
FIGURE 6. Employment in Agriculture, comparison across three Asian Countries and Continents

Źródło: FAOSTAT.
Source: FAOSTAT.

FAO [2012a] zebrało dane dotyczące liczby gospodarstw i ich rozmiaru pocho-
dzące z 81 krajów. W krajach tych (według spisów przeprowadzonych w okresie od
1996 do 2005 r.) na 438 milionów gospodarstw przypadało na 1,58 miliarda hekta-
rów. Rozkład gospodarstw według ich wielkości oraz użytkowanych przez nie grun-
tów daje wyjątkowo użyteczny obraz światowych struktur rolnych (por. rys. 7).
W zestawieniu tym widać, że 85% gospodarstw rolnych ma nie więcej niż 2 ha
i łącznie 14% powierzchni gruntów, podczas gdy 0,1% ogółu gospodarstw skupia
niemal ich trzecią część. Struktury agrarne są bardzo zróżnicowane, z koncentracją
ziemi w Ameryce Południowej, rozkładem z dominantą gospodarstw o małej i śred-
niej powierzchni w Europie i bardzo małymi strukturami w Azji.

Jeśli idzie o kwestie zatrudnienia, to korzystanie z pracy najemnej pozostaje ogra-
niczone; jest także nierównomierne, co pozostaje w zależności od uwarunkowań (kra-
ju i systemu produkcyjnego). Dlatego właśnie osoby aktywne zawodowo
w rolnictwie rodzinnym są podstawą większości siły roboczej rolnictwa światowego.
Możemy, nawet dysponując niepełnymi danymi, wysunąć tezę, że rolnictwo rodzin-
ne reprezentuje przygniatającą większość rolnictwa świata, zaś liczba gospodarstw
rodzinnych oscyluje około 500 milionów. One właśnie tworzą najwięcej miejsc pra-
cy i w ciągu trzydziestu lat wchłonęły większość z 350 milionów nowych, wchodzą-
cych na rynek pracy w rolnictwie9. Nie ulega wątpliwości, że w krajach o dużym
przyroście demograficznym – i niedysponujących alternatywnymi rozwiązaniami
ekonomicznymi pozwalającymi w bliskiej lub średniej perspektywie na tworzenie

33

Chiny
(497M 38%)

Indie
(267M 20%)

Azja – inne
(210M 16%)

Afryka 
Subsaharyjska
(203M 15%)

Indonezja
(48M 4%)

Inne
(83M 7%)

Brazylia
(11M 0,8%)

Meksyk
(8M 0,6%)

Inne – Ameryka Łacińska
(23M 1,7%)

Ameryka Północna
(3M 0,2%)

Europa
(12M 1%)

Inne
(26M 2%)

9 Paradoksalnie, to także w krajach, gdzie spadki poziomu inwestycji w rolnictwo były najbar-
dziej drastyczne, właśnie sami rolnicy byli największymi inwestorami [FAO 2012b].
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miejsc pracy w przemyśle lub usługach – rolnictwo rodzinne będzie musiało nadal od-
grywać główną rolę w absorpcji siły roboczej, a jednocześnie w zaopatrywaniu w cią-
gu nadchodzących dziesięcioleci rynków krajowych i międzynarodowych. Dla
gospodarstw domowych działalność rolnicza jest głównym źródłem dochodów, nawet
jeśli w tym względzie działalność pozarolnicza może zajmować istotne miejsce. Jed-
nakże na poziomie globalnym wiejskie ubóstwo dotyczy przede wszystkim rolni-
czych gospodarstw domowych o małym areale, uprawianym z użyciem najprostszych
środków technicznych [IFAD 2010]. 

W skali świata dominujący jest wkład rolnictwa rodzinnego w produkcję rolną,
bezpieczeństwo żywnościowe i zaopatrywanie wielkich rynków globalnych. Jego
znaczenie wyraża się również w zaopatrzeniu lokalnym, szczególnie w rzemieślni-
czym przetwórstwie rolno-spożywczym. Rolnictwo rodzinne wpływa także na zmia-
ny terytorialne, zagospodarowanie przestrzenne, waloryzację obszarów zagrożonych
i lokalnych technik produkcyjnych [oryg. savoir-fair – dop. tł.] oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego i biologicznego.

Przedsiębiorstwa rolnicze Rolnictwo rodzinne

Produkt Przedsiębiorstwa Rodzinne przedsiębiorstwa Gospodarstwa
rolnicze rolne rodzinne

Ryż 2 4 94
Bawełna 3 8 89
Banany 13 18 69

– zwykłe 2 16 82
– deserowe 78 13 9

Przedsiębiorstwa rolnicze Rolnictwo rodzinne
Produkt Plantacje przemysłowe Plantacje wioskowe

Palma kokosowa (ha) 4 96
Kawa (vol) 5 95
Kakao (vol) 5 95
Kauczukowiec (ha) 24 76
Palma olejowa (ha) 59 41
Trzcina cukrowa (ha) 60 40

RYSUNEK 8. Szacunkowy udział (w %) rolnictwa rodzinnego w produkcji rolnej 
FIGURE 8. Estimated share (in %) of family farming in agricultural production 

Źródło: [Sourisseau (red.) 2014].
Source: [Sourisseau (ed.) 2014].

Przeważająca część podstawowej produkcji żywnościowej (zbóż – ryżu, pszeni-
cy, kukurydzy, prosa i sorgo, bulw i bananów) pochodzi z rolnictwa rodzinnego, przy
czym w kwestii pozostałej produkcji roślinnej sytuacja jest bardziej zróżnicowana.
O ile bawełna, kawa i kakao pochodzą również w większości z sektora rolnictwa ro-
dzinnego, o tyle bardzo znaczący jest udział rolnictwa przemysłowego w uprawie
palmy olejowej i kauczukowca. Model „drobnego plantatora wiejskiego” (small-
holders) współistnieje tu z wielkimi plantacjami przemysłowymi (estates). 

W przeszłości bezpieczeństwo żywnościowe w znacznej mierze zapewniane 
było przez rodzinne gospodarstwa rolne [Bernstein i Byres 2001]. Istnieje jednak 
powracająca kontrowersja, dotycząca rolnictwa rodzinnego (ściślej mówiąc – drobnych
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producentów) i jego zdolności do wyżywienia liczby 9 miliardów mieszkańców globu,
przewidywanej na rok 2050 [Fan i in. 2013]. Kwestia ta jest tym bardziej paląca, że
w wielu krajach ubóstwem i niedostatkiem żywności najbardziej zagrożone są właśnie
gospodarstwa rodzinne. I rzeczywiście, 50% osób niedożywionych to ubodzy chłopi,
w 22% bezrolni (chłopi bez ziemi), a 8% to mieszkańcy wsi tradycyjnych [IFAD 2010].
Do tych 80% „niedożywionych” mieszkańców wsi należy dodać 20% ubogich miesz-
kańców miast. Jednakże w większości przypadków głód nie jest wyłącznie rezultatem
niedostatecznej produkcji, ale także – a nawet przede wszystkim – braku dostępu do
środków produkcji, przede wszystkim do ziemi [Deininger i in. 2010], poważnego nie-
doboru dochodów pieniężnych potrzebnych do zakupu żywności oraz utrudnionego lub
niedostatecznego dostępu do rynków. 

Nasze analizy prowadzą do opowiedzenia się w przywołanej powyżej debacie za
wzmocnieniem potencjału rolnictwa rodzinnego, odwołując się do jego różnorodno-
ści, do możliwości tkwiących w rynkach krajowych i międzynarodowych, do odpo-
wiednich polityk inwestycyjnych. Rolnicze gospodarstwa rodzinne mają atuty,
pozwalające im znaleźć się w sercu nowych modeli rozwoju rolnictwa. Przemawia-
ją za tym ich zdolności produkcyjne, ale także inne funkcje – jak dotąd słabiej roz-
poznane, ale nierozerwalnie związane z produkcją. Odpowiedzi na wyzwania nie
można jednak upatrywać wyłącznie w rodzinności: warunkiem wyzwolenia poten-
cjału jest wsparcie ze strony odpowiednich polityk [HLPE 2013].

Czy rolnictwo rodzinne przyczynia się, w stopniu większym niż inne formy rolnic-
twa, do degradacji bądź ochrony środowiska naturalnego? To pytanie zwykle prowo-
kuje do zajmowania stronniczych i emocjonalnych stanowisk. Organizacje rolnictwa
rodzinnego i ich sojusznicy często zapewniają, że jest ono gwarantem odpowiedzial-
nego zarządzania zasobami naturalnymi, jako że ich zachowanie zabezpiecza prze-
trwanie jednostki produkcyjnej. Rolnictwo rodzinne, gdzie lokalizacja i intensywność
produkcji niekoniecznie zależą od sygnałów jedynie rynkowych – miałoby zatem wię-
cej niż rolnictwo przemysłowe poświęcać uwagi środowiskowym skutkom swej dzia-
łalności. Organizacje reprezentujące rolnictwo przemysłowe nie podzieliłyby
oczywiście tej oceny sytuacji, kojarząc często degradację środowiska z rolnictwem ro-
dzinnym poprzez wskazywanie technicznej niewydolności tego ostatniego. 

Pomiar wpływu na środowisko nastręcza problemów metodologicznych, a wręcz
epistemologicznych, musi bowiem zmierzyć się z ogromną różnorodnością biofizyczną
oraz uwarunkowaniami politycznymi i socjoekonomicznymi. Analiza jest tym trudniej-
sza, że jej przedmiot jest wytworem wielości interakcji między rolnictwem rodzinnym
i jego otoczeniem, naznaczonym politykami mniej lub bardziej mu przychylnymi. Mi-
mo to można, przy całej trudności generalizowania w obliczu różnorodności przypad-
ków, poczynić dwie konstatacje. Po pierwsze, zdecydowana większość rolników
z gospodarstw rodzinnych, wskutek swej ekonomicznej słabości nie ma dostępu do
środków chemicznych, nie mogą oni być zatem przyczyną chemicznych zanieczysz-
czeń gleb i wód. Po drugie, środowiskowe wpływy praktyk rolnictwa rodzinnego,
współistniejącego przecież z przedsiębiorstwami rodzinnymi i rolnictwem przemysło-
wym, trudne są do jednoznacznego wyodrębnienia. Wreszcie, trudno o rozważenie
kwestii wkładu rolnictwa rodzinnego w zarządzanie zasobami naturalnymi bez przywo-
łania bardzo ożywionej obecnie debaty na temat modeli technicznych, opartych na 
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zasadach agroekologii10. Zakładają one większą swobodę używania rolniczych środ-
ków chemicznych i dopuszczają pozytywną ocenę produktów o specyficznych właści-
wościach [Altieri 2008]. Agroekologię przedstawia się jako alternatywę, która umożliwi
rolnictwu rodzinnemu pogodzenie produkcji, zatrudnienia, dochodów i dalekosiężnego
zarządzania zasobami naturalnymi. Zyskuje ona coraz większe uznanie wśród rolników
rodzinnych, międzynarodowych sieci pomocowych, a niekiedy aktorów publicznych.
Aby debata nad agroekologią nie podążała w stronę konfliktu nieprzejednanych stano-
wisk, należałoby dokonać wielowariantowych ocen, określić jej potencjał, a następnie
sporządzić wytyczne dla stosownych polityk. Ważne przy tym, by myśleć o zmianach
technicznych w kategoriach procesualnych i z zastosowaniem modeli techniczno-eko-
nomicznych, uwzględniających różnorodność i specyfikę lokalną.

Jak wspominaliśmy, rolnictwo rodzinne wyróżnia się wielką różnorodnością technik
produkcji, których oddziaływanie na środowisko jest niewątpliwie zróżnicowane. Pro-
ponujemy umiejscowienie podstawowych modeli technicznych według jakościowej
oceny ich potencjalnego wpływu na środowisko, względem dwu osi: autonomii lub za-
leżności od przemysłowych środków produkcji oraz słabego lub silnego oddziaływania
na środowisko (por. rys. 9). Systemy techniczne rolnictwa rodzinnego rozmieszczono tu
schematycznie we wszystkich ćwiartkach wykresu. Wpływy na środowisko będą zale-
żały przede wszystkim od warunków politycznych, które nadadzą kształt przyjętemu
modelowi technicznemu, niż od natury samej formy społecznej organizacji rolnictwa.

RYSUNEK 9. Typy technik rolniczych, ich zależność od przemysłowych środków produkcji oraz
ich wpływ na środowisko 
FIGURE 9. Types of farming systems, their dependence on their means of production and their impact
on the environment  
Źródło: [Belieres i in. 2014].
Source: [Belieres et al. 2014].
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10 Debata mobilizuje organizacje obywatelskie, Specjalnego Wysłannika ONZ do spraw wyżywie-
nia, uniwersytety i część ośrodków badawczych.
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Rolnictwo rodzinne bywa coraz częściej postrzegane nie jako źródło, lecz jako
jedno z rozwiązań problemu degradacji środowiska, nawet jeśli z powodu rozmaito-
ści technik obraz ten nie jest jednorodny. Lokalne zakorzenienie rolnictwa rodzinne-
go, znajomość zasobów naturalnych oraz sposobów ich wykorzystania stanowią,
wraz z elastycznością systemów działania, rzeczywiste atuty. Wizji tej wszakże da-
leko do powszechnego uznania.

Z jednej strony, rolnictwo rodzinne przedstawia się jako konieczną alternatywę
dla koncentracji i kapitalizacji (finansjalizacji) rolnictwa, z drugiej jednak strony, na-
suwają się pytania dotyczące sposobu funkcjonowania narzuconego w nim kobietom
i młodzieży, który opiera się na nadmiernym obciążeniu ich pracą w ramach struk-
tury, reprodukującej przede wszystkim nieegalitarny i patriarchalny model rodziny
[Bissiliat 2000]. Kwestia ta nie dotyczy zresztą jedynie sektora rolnego. 

Istnieje obfita literatura poświęcona kwestii płci kulturowej w rolnictwie [Verschuur
2011], zwłaszcza wydawana przez instytucje międzynarodowe, które wskazują na ko-
nieczność udostępnienia kobietom środków produkcji i rynków oraz ustanowienia wy-
nagrodzeń i warunków pracy równych tym, jakie przysługują mężczyznom [FAO 2011].
Panuje powszechna zgoda w sprawie istnienia nierówności wynikających ze stosunków
społecznych, a ich stopniowa likwidacja byłaby z pewnością pozytywnym bodźcem dla
produkcji i przyczyniłaby się do podniesienia dochodów oraz poziomu życia rodzin.
W analizach tej kwestii stosuje się zazwyczaj perspektywę jednostkową, zbyt rzadko się-
gając po całościowe ujęcia funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Bez wątpienia uży-
teczne byłoby ponowne przemyślenie prac dotyczących problematyki gender
w rolnictwie rodzinnym, przyjmując za hipotezę wyjściową spójność funkcjonowania
gospodarstwa domowego jako systemu działań, w którym uzewnętrznia się dziedzictwo
rodzinne i kapitał ludzki. Na razie jednak rolnictwo rodzinne w niewielkim stopniu uzna-
je (także w wymiarze finansowym) znaczenie domowej pracy kobiet i młodych, co po-
zwala – w systemach bardzo często patriarchalnych – mężczyznom i starszym zajmować
się produkcją skierowaną na rynek.

Zmiany mogłyby zmierzać w dwóch różnych kierunkach. Pierwszy z nich, wska-
zywany implicite przez instytucje międzynarodowe, opiera się na modernizacji i pro-
fesjonalizacji struktur poprzez oddzielenie gospodarstwa domowego od gospodarstwa
rolnego. Gdyby jednak logika indywidualizacji działań została w pełni zrealizowana,
a stosunki rodzinne ograniczyły się do sfery domowej, rolnictwo straciłoby swój ro-
dzinny charakter. Alternatywny kierunek polegałby na modyfikacji stosunków ro-
dzinnych, wspieranej przez stosowne polityki. Zmiany musiałyby dotyczyć całego
społeczeństwa i polegać na dowartościowaniu ról kobiet i ludzi młodych w relacjach
domowych i produkcyjnych. Dzięki temu wzrósłby ich status i uprawnienia, także za-
bezpieczenie socjalne, co sprzyjałoby ich zaangażowaniu w proces produkcji. 

4. O GLOBALNE UJĘCIE ROLNICTWA RODZINNEGO 
W TWORZENIU POLITYK SPOŁECZNYCH

Sformułowana wyżej diagnoza stanu i funkcji rolnictwa rodzinnego, wyzwań przy-
szłości związanych i niezwiązanych z rolnictwem, a także ograniczeń modernizacji
rolnictwa oraz konwencjonalnej ścieżki rozwoju, wymaga całościowego i spójnego
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– wykraczającego poza wielkość gospodarstwa – pojmowania rolnictwa rodzinnego
w całej jego różnorodności i wielowymiarowości: społecznej, środowiskowej i re-
gionalnej [Losch i in. 2005]. Wzmocnienie potencjału – w szczególności w dziedzi-
nie zatrudnienia na terenach wiejskich – jaki posiada rolnictwo rodzinne, wymaga
komplementarności, synergii i ograniczania rywalizacji oraz konkurencji z innymi
formami rolnictwa na danym obszarze. 

Wobec splatania się problemów produkcji rolnej, środowiska, poziomów życia,
zabezpieczenia socjalnego i dostępu do podstawowych usług publicznych, należy
postawić kwestię waloryzacji rolnictwa rodzinnego przez polityki wyraźnie wielo-
sektorowe, zróżnicowane regionalnie oraz według typów gospodarstw rolnych
[Losch i in. 2012; HLPE 2013]. Podejście takie wymaga przede wszystkim uznania
faktu, że znakomita większość rolników nie zajmuje się wyłącznie produkcją rolną,
ale podejmuje również inne aktywności – rzemieślnicze lub usługowe. Niejedno-
krotnie podtrzymywanie takiej wielozawodowości, nie tylko finansuje inwestycje
w rolnictwie, ale pozwala też na podtrzymanie samej działalności rolniczej, zaś in 
fine – istnienie tkanki wiejskiej.

Taka perspektywa wymaga identyfikacji, charakterystyki oraz ekonomicznej
i społecznej ewaluacji niejednolitych struktur i funkcji gospodarstw rodzinnych na
różnych obszarach, tak aby przeanalizować na wiele sposobów ewolucję modeli
technicznych i ekonomicznych. Należy wziąć pod uwagę również bezpieczeństwo
dostępu do zasobów [Deininger i in. 2010], międzypokoleniowy transfer dziedzictwa
[Brookfield 2008] oraz relacje wewnątrzpokoleniowe. W tej ostatniej sprawie cho-
dzi przede wszystkim o poprawienie statusów rodzinnych (kobiet i młodych) po-
przez udostępnienie odpowiednich usług społecznych oraz o możliwość
wzmacniania indywidualnych umiejętności (capabilités) przez wykształcenie.

Wzięcie pod uwagę wielu wyzwań, których elementem jest rolnictwo rodzinne,
prowadzi do redefinicji projektu globalnego. Projektu otwartego, oferującego wiele
miejsc pracy wymagających kwalifikacji, zorientowanego na zaopatrywanie rynków
lokalnych, a jednocześnie koniecznie wielosektorowego, ukierunkowanego na zrów-
noważony rozwój i uwzględniającego specyfikę terytorialną [Sourisseau (red.)
2014]. Przeprowadzenie takich zmian w politykach społecznych wymaga debaty
z udziałem rolników, reprezentujących ich organizacji, innych kategorii aktorów
ekonomicznych, władz publicznych oraz organizacji międzynarodowych. Takie po-
dejście możliwe jest na poziomach narodowych, naznaczonych przez różnorodne
trajektorie makroekonomiczne i odmienne role rolnictwa; to również na tym szcze-
blu powinna toczyć się debata dotycząca instrumentów tych polityk. 

Gdy idzie o te ostatnie, rozpoznanie i należyte docenienie rolnictwa rodzinnego
w jego ekonomicznym i społecznym całokształcie sugeruje wprowadzenie innowa-
cji, a z pewnością – zerwanie z klasycznymi narzędziami. To jednak pozostaje
w znacznym stopniu zadaniem dla dalszych badań i działań. Wymaga to bowiem:
� uwzględnienia różnorodności gospodarstw rolnych jako podstawy zróżnicowa-

nych polityk rolnych. Podstawową kwestią dla zerwania z logiką sektorową i za-
stąpienia jej podejściem terytorialnym jest uznanie rolniczej różnorodności.
Wymaga to diagnoz terytorialnych, biorących pod uwagę ekonomiczne, spo-
łeczne i środowiskowe znaczenie różnych typów gospodarstw rodzinnych (oraz
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oczywiście pozostałych typów), ich wzajemne związki (synergie i konkurencję)
oraz wpływ na dany obszar. Jeśli idzie o dostosowanie sposobów pomocy, nale-
żałoby zróżnicować zasady dostępu do zasobów poprzez dywersyfikację instru-
mentów kredytowych, pomocy społecznej, wsparcia działalności rolniczej
i pozarolniczej – w zależności od sytuacji ekonomicznej rodzin, ich umiejętno-
ści, zakorzenienia lokalnego itd.;

� uznania wielofunkcyjności rolnictwa rodzinnego [IAASTD 2008]. Oznacza to
zaplanowanie polityk bezwzględnie wielosektorowych, polegających na łącze-
niu rozwiązań środowiskowych, społecznych i produkcyjnych. Chodziłoby tu
o wynagradzanie – w części nieuwzględnianych przez rynek – aktywności, ale
także o rozwiązania ogólniejsze, włączające społeczną ochronę – statusu, infra-
struktury produkcyjnej i społecznej itd. – pozwalające na sprzężone uruchomie-
nia tych funkcji [HLPE 2013];

� wzmocnienia reguł współrządzenia gruntami poprzez połączenie interwencji
w zakresie 1) polityki fiskalnej (na przykład poprzez progresywny podatek
gruntowy uzależniony od wielkości gospodarstwa lub opodatkowanie części zy-
sków wynikających ze zmiany sposobu użytkowania ziemi po jej wykupie na
działalność inną niż rolna); 2) przepisów reglamentacyjnych (ustanowienie pu-
łapów stawek dzierżawy i czynszu w celu ograniczenia renty gruntowej, okre-
ślenie sposobu użytkowania ziemi); 3) stworzenia lub wzmocnienia doraźnych
rozwiązań (publicznych lub prywatnych z delegacji publicznej), na rzecz uła-
twienia transmisji międzypokoleniowej poza ramami rodzinnymi, ograniczenia
koncentracji gruntów i zabezpieczenia prawa dostępu do zasobów gruntowych
(w szczególności młodym rolnikom) – zwiększając różnorodność prywatnych
form, istniejących w każdym kraju; 

� wprowadzenia innowacji w dziedzinie instrumentów dowartościowujących
związki sfer: domowej, społecznej i rynkowej. Idea tej innowacji zasadza się na
wyrazistym i jednoczesnym promowaniu produkcji na rynek i wszystkich in-
nych funkcji społecznych rolnictwa rodzinnego. Chodzi tu na przykład o instru-
menty pozwalające zredukować nierówności wewnątrz rodziny i ułatwić proces
transmisji międzypokoleniowej w jej obrębie. Instrumenty wsparcia dla gospo-
darstw oraz terytorialnych polityk rozwoju powinny zmieniać się, różnicować.
Bazując na doświadczeniach, należałoby wykorzystać polityki publiczne dla
wsparcia rolniczych rodzin najbiedniejszych, bez zobowiązania produkowania
na rynek. Programy ProHuerta w Argentynie lub bolsa familia w Brazylii poka-
zały dobitnie, że nieukierunkowane wsparcie pozytywnie wpłynęło na poziom
produkcji rolnej. Skądinąd tam, gdzie podtrzymywane są polityki sektorowe
oparte na rozwoju podaży, należy brać pod uwagę kryteria sprawiedliwości spo-
łecznej, w szczególności poprzez wprowadzenie progów uwzględniających 
liczbę zatrudnionych w gospodarstwach rodzinnych lub rolniczych przedsię-
biorstwach rodzinnych;

� wzmocnienia narzędzi wsparcia dla działań kolektywnych (kooperatyw i innych
organizacji) poprzez rozporządzenia reglamentacyjne i podatkowe. Ogranicze-
nie kosztów inwestycji dzięki licznym formom spółdzielczym i stowarzyszenio-
wym (CUMA, SCOOP, SICA, GIE, SCIC we Francji) staje się instrumentem
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zwiększającym konkurencyjność rodzinnych form produkcji. Oszczędności wy-
nikają tu z efektu skali i nie powodują konieczności koncentracji, zwłaszcza je-
śli chodzi o grunty. Te formy działalności pozwalają również na uzyskiwanie
dostępu do rynków, na przechwytywanie wartości dodatkowej czy wspólne
ubezpieczanie się od ryzyka itd. Spółdzielcze formy finansowania lub ubezpie-
czania działalności rolniczej lub wiejskiej mogą okazać się kolejnym cennym
i poddanym społecznej kontroli narzędziem generowania dochodów. Możliwe
jest dalsze ulepszanie istniejących oraz pojawianie się nowych działań kolek-
tywnych; rodzą się one często w obszarach ekonomii alternatywnej, zwłaszcza
w sektorze ekonomii społecznej; 

� kontynuacji usprawniania instrumentów zarządzania środowiskiem. Chodziłoby
tu o udostępnienie rolnikom rodzinnym możliwości wprowadzania praktyk eko-
logicznie odpowiedzialnych. Powinno temu towarzyszyć zastosowanie kroków
ograniczających negatywny wpływ regulacji czysto rynkowej. Instrumenty te,
oparte na dokładnych diagnozach, umożliwiłyby pośrednio uruchomienie wska-
zanych pozytywnych funkcji rolnictwa rodzinnego. Wiązałoby się to na przy-
kład z wypracowaniem reguł zarządzania zasobami wspólnymi oraz wspólnych
norm użytkowania zasobów naturalnych (związki lokalne zarządzające wodą
i bioróżnorodnością);

� ograniczenia poziomów ryzyka, na jakie narażone jest rolnictwo rodzinne.
Większa i skuteczniejsza regulacja rynków, dostosowanie norm oraz możliwo-
ści ich dyskutowania z udziałem organizacji przedstawicielskich rolnictwa ro-
dzinnego umożliwią negocjowaną ewolucję ograniczeń nałożonych gospodarce
rynkowej. Są one niezbędne dla wzmocnienia trwałości systemów technicznych,
które mogłyby się wiązać z zachętami do dywersyfikacji produkcji, jako że na
całym świecie polityki skoncentrowane na podaży doprowadziły do nadmiernej
specjalizacji. Dodajmy na koniec, że zróżnicowane polityki – znacznie łaskaw-
sze dla struktur różnych od obecnie uprzywilejowanych – zredukują niepew-
ność, która ciąży na rolnictwie rodzinnym;

� eksponowania rolnictwa rodzinnego i jego funkcji. Wsparcie rozwoju wiąże się
również z lepszym uwidocznieniem rolnictwa rodzinnego i uwydatnieniem jego
rzeczywistych osiągnięć w kontekście spełnianych przez nie funkcji. Systemy
statystyczne musiałyby w tym celu lepiej informować o walorach pozarynkowej
produkcji rolnictwa rodzinnego, jak również na większą skalę odnotowywać po-
żytki społeczne i środowiskowe tego rodzaju gospodarstw (uwzględniając także
wyrządzane przez nie szkody). Wyzwanie to jest poważne, a pomiar tym trud-
niejszy, że wymaga uchwycenia różnorodności warunków i wyników;

� dostosowania ram instytucjonalnych, by stworzyć rolnictwu rodzinnemu przestrzeń
dla kształtowania rozwoju terytorialnego. Potraktowanie rolnictwa rodzinnego jako
globalnego projektu politycznego, społecznego i ekonomicznego, umożliwienie
mu wyboru instrumentów polityki publicznej wymaga zniesienia istniejących
przeszkód instytucjonalnych. Badania, doradztwo, wzmacnianie umiejętności,
instrumenty rynkowe, normy pomocy społecznej i tworzenia wskaźników mu-
szą zmienić się i wykroczyć poza ściśle podażową logikę sektorową, traktowa-
ną jako podstawa kierunku interwencji. Pozycja rolnictwa rodzinnego może
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zostać zabezpieczona albo przez właściwe polityki, umożliwiające wykorzysta-
nie zróżnicowanych narzędzi i środków, albo przez wszechstronne polityki mo-
dernizacyjne, zmierzające do poprawy dochodów i warunków życia rolników
i mieszkańców wsi oraz doceniające wielofunkcyjność w podejściu do obszarów
wiejskich. Organizacje przedstawicielskie rolników rodzinnych są pełnopraw-
nymi i najważniejszymi rzecznikami takich projektów.

Tłum. z jęz. francuskiego Michał Wójtowski
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FAMILY FARMING IN THE DEVELOPMENT PROCESS.
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Abstract: Family farming is the dominant form of agricultural production in the
contemporary world. It fulfills various important economic (food security, employment, etc.)
as well as other (social, environmental, etc.) functions. It is an extremely differentiated
phenomenon resulting from various interrelationships among such factors, as: access to
resources, investment potential, self-consumption, relations between farms and the market,
families’ vocational activities, differentiation and specialization of production, substitution of
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family work-force by capital, the goals for the functioning of the farm as well as results of
actions. 
Modern and intensive family farms in highly developed countries (Western Europe, North
America, Australia) are a result of a so-called conventional (classic) way of modernization
and account for only 2% of all family farms existing in the contemporary world. This implies
that the result of a so-called “industrial revolution” in agriculture is not observed all over the
world. It also means that the repetition of this “classic” way of modernization resulting in the
growing level of productivity and a structural diversification in agricultural economy seems
to be a impossible goal in the coming decades. This can be attributed, to the effects of
demographic pressure, food shortages and a lack of financial resources especially in Asia and
Africa. 
Basing on such a diagnosis the author suggests a re-definition of global policies focused on
family farming. There should be a more integrative and multi-sector approach taking into
consideration such issue as: diversity of the family farming phenomenon, multi-functionality
of family farms, treating them as an important type of a public good, control of market
mechanisms and speculation issues, strengthening of cooperation and risk reduction activities
in agriculture as well as the relation between the family and the farm. Such an approach
requires new institutional frameworks for family farming and for agricultural policies to take
into consideration territorial and regional differences. 

Key words: family farming diversities, conventional (classic) development trajectory,
apparent converging, re-definition of agricultural policies
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PATRICK H. MOONEY1

KEIKO TANAKA2

THE FAMILY FARMS IN THE UNITED STATES:
SOCIAL RELATIONS, SCALE AND REGION

Abstract: Family farms are one of America’s cultural icons and an important element of
American farming tradition. However, their definition is neither clear-cut nor unambiguous; as
indicated by the authors of this article, the role and significance of family farms are different
for all currently used definitions. Comparing and contemplating the definitions specified by
the USDA and UN-FAO, as well as the concepts put forth by American organizations, e. g. the
National Family Farm Coalition or Family Farm Defenders, the authors point out sizable
differences in numbers and basic characteristics of family farms. These differences result from
factors related to scale of production, extent of land ownership and tenancy, as well as various
social and regional influences. The two latter categories encompass issues affecting mid-sized
farms (agriculture of the middle), the significance of income from extra-agricultural labor for
the family farm budget, the role and importance of hired labor, and the characteristics and
extent of land tenancy. The authors stress the importance of family farming in maintaining the
vitality of local communities and food security in the US along with its role in protecting
biodiversity and the environment. The closing part of the article focuses on addressing US
rural policy, which should count protecting family farms among its key goals. 

Key words: family farms as an American cultural icon, problems with definitions, unique
characteristics of mid-sized farms, extra-agricultural income, protecting family farms

INTRODUCTION

The family farm is an iconic image in U.S. culture, an important element in
American agrarianism. In a ‘pure form’ the family farm has, however, proven elusive
from the start. In place of feudal lords, aspiring colonial family farmers found
bankers, landlords, locally or globally monopolized input and commodity markets
claiming access to portions of the fruits of family labor, if not exerting partial control
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over the autonomy of these aspiring entrepreneurs [Mooney, 1988; Mooney and
Majka 1995]. Nevertheless, despite the ‘hidden’ subordination of the family farm to
both local and global elites, the image and aspirations of family farmers stuck in the
cultural imagination. Perhaps this framing was amplified in part by the real
possibility that across a life cycle one might move up the so-called “agricultural
ladder” to achieve some level of independence. However, ever-expanding scales of
production and capital requirements often meant the next generation might have to
begin again, or scramble to stay in place on what Cochrane (1979) called the
“technological treadmill”. Though always swimming against the stream, the agrarian
ideal held that family farm was good, wholesome, to be preserved (even if those
same farmers were often simultaneously ridiculed by urban dwellers as backward,
simplistic “hicks”). Still today, agricultural policy must often be framed as a defense
or promotion of family farming, even as its actual effects continue to erode the
position of the family farm (see, for example, [Environmental Working Group 2014;
NCFF 2014]). 

The present analysis tries to dig beneath this cultural imagery to consider, with
some basic empirical data, the current state of the family farm in the U.S. We will
proceed by assessing the role that scale of production plays in this matter. Then we
will consider the social relations of production that might facilitate or impede the
(re)production of family farming. We must also take into consideration the
significance of regional variation in a nation that is geographically more diverse in
history, politics and culture than is often recognized.

DEFINING FAMILY FARMS

Discussions about family farming nearly always begin (and sometimes end) with
debate about definitions. In order to guide the data presentation in this paper, we
must introduce some definitions. We utilize the categories under which the best and
most recent data are gathered by the U.S. Census of Agriculture, which is conducted
every 5 years. Although we will focus on the 2012 Census, we will draw some
comparisons with previous censuses in order to establish some trends. However, we
should note that the Census historical trend data must be treated with some caution
given changes in definitions and changes in prices. We will also supplement our
analysis with other data, such as USDA surveys.

While recognizing that there is no hard and fast definition of the family farm,
Hoppe and Banker [2010: 2] note that USDA’s Economic Research Service currently
defines the family farm as: any farm where the majority of the business is owned by
the operator and individuals related to the operator by blood or marriage, including
relatives who do not reside in the operator’s household. Non-family farms include
any farm where the operator and relatives do not own a majority of the business.
Under this definition, MacDonald [2014] finds that 98% of U.S. farms are family
farms, accounting for 85% of production. While such a definition and finding might
be useful for political purposes, for purposes of scholarly analysis, such a definition
is of little analytical utility as it lacks discriminatory capacity. Hoppe and Banker
[2010: 1 further break down family farms by scale of production: small family farms
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(less than $250,000 gross sales) and large-scale family farms (more than $250,000
gross sales). This apparent bifurcation and elimination of the “agriculture of the
middle” by definition is partially rescued by a second level categorization within
each of those primary categories. This establishes, within the small family farm
category: low sales farms (less than $100,000 gross sales) and medium sales farms
($100,000 to $249,000 gross sales); and within the large-scale family farm category:
large family farms ($250,000 to $500,000 gross sales) and very large family farms
($500,000+ gross sales). 

TABLE 1: Farms by Gross Sales: 1996–2012
TABELA 1. Farmy wg sprzedaży brutto: lata 1966–2012

Farms by size class (gross sales): 1996–2012
Category 1996 2012 Percent Change

Less than $50,000 74.0 75.6 +1.6
$50,000–$249,999 18.1 13.2 -5.0
$250,000–$499,999 4.8 4.6 -0.2
$500,000–$999,999 2.1 3.2 +1.1
$1,000,000 or more 1.1 3.5 +2.4
Source: 1996–2012 USDA Agricultural Resource Management Survey.
Źródło: 1996–2012, USDA Agricultural Resource Management Survey.

In contrast to USDA’s emphasis on business ownership in their definition, the
UN-FAO defines family farming as …a means of organizing…production which is
managed and operated by a family and predominantly reliant on family labour,
including women’s and children’s [UN-FAO 2014]. This FAO definition
emphasizes the role of labor and tends to more closely align with American social
movement organizations that seek a defense of the family farm that also tend to
emphasize the significance of labor and management. Family farm advocacy
groups often take a position that emphasizes labor input and decision-making
autonomy over scale. The Family Farm Defenders (retrieved, 2014) organization
writes: While many government agencies have their own definition of “family
farm” that is often tied to size or income for the purpose of distributing subsidies
or qualifying for programs, a better definition would encompass who does the bulk
of the work and who makes farming decisions. Similarly, the National Family Farm
Coalition (retrieved, 2014) defines the family farm as A family farm is not defined
by size, but rather by the fact that the family provides the vast majority of the labor
and management decisions. 

Based on a special survey, distinct from the Census, the USDA-ERS calculated
share of production by commodity type under both the USDA and the FAO
definitions of family farms. Figure 1 shows variability with respect to definitions of
family farming with fewer farms qualifying as family farms under the FAO
definition. This also shows considerable variability with respect to commodity
group. 

It is important to note that these figures are for share of total production, not the
percent of farms. Thus, for instance, the large gap in measurements in the dairy
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sector reflect small numbers of very large family farms that depend on hired labor
(such as in California or Florida) but account for a relatively higher proportion of
production than the large number of smaller family dairy farms.

We will proceed by looking at some data drawn from two general and current
perspectives on the issue of family farming. These roughly approximate sociological
analysis of social inequalities that focus on either social class (relations) or social
strata (gradations). 

One approach starts with scale of production. This body of scholarship (often of
an interdisciplinary nature) has increasingly moved toward an examination of the
so-called “agriculture of the middle”. This analytical maneuver moves scale (usually
measured in acreage or sales volumes) to center stage. The social relations of
agricultural production are decentered insofar as no particular social relationships are
implied by this position in the stratification of production hierarchy grounded largely
in market situation (access to land, output to markets). Interestingly, the ‘ag of the
middle’ literature does tend to emphasize the same values and norms, or what we
might call the same functions, as hold sway in the arguments for family farming
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FIGURE 1. Comparison of U.S. Family Farms by USDA and FAO Definitions
RYSUNEK 1. Porównanie znaczenia rodzinnych gospodarstw w Stanach Zjednoczonych, wyróżnionych
wg definicji USDA oraz FAO 

Note: Major field crops are corn, cotton, soybeans, and wheat; high value crops are fruits, nursery, and
vegetables.
Family farms dominate major field vrops, and hogs, poultry & eggs.
Uwaga: Główne rośliny uprawne: kukurydza, bawełna, soja, pszenica. Rośliny wysokodochodowe: owoce, sa-
dzonki, warzywa.
Gospodarstwa rodzinne zdecydowanie dominują w produkcji głównych roślin uprawnych, wieprzowiny oraz
drobiu i jaj, najmniejszy udział mają w produkcji roślin wysokodochodowych.
Source: USDA, Ekonomic Research Service, using data from the 2011 Agricultural Resource Manage-
ment Survey, Version 1.
Źródło: USDA, Ekonomic Research Service, using data from the 2011 Agricultural Resource Management Su-
rvey, Version 1.
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[Kirschenmann, et al. 2008]. Family farming may be what Kirschenmann, et al.
[2008] call scale-related”, it is not “scale-determined. Holding a position in the
“middle” sized categories is analytically distinct from family farming. Conceptually,
the middle may be held by operations constructed by any number of sets of social
relations. The correspondence of the family farm to the agriculture of the middle
remains an empirical question.

Another approach begins from a view of social relations. This approach digs
beneath the USDA definition to uncover ‘hidden’ relationships in terms of “owner”
and “operator” by examining social relations that impinge on full and independent
ownership as well as complete control over the operation (labor/management) of
the farm. This calls attention to the family’s internal dynamics as well as to its
external relationships. This leads us to interest in the role of tenancy, the use of
hired labor, dependency on credit, off-farm employment, and contract production
[see Mooney, 1988]. Space precludes full examination of all of these, but we will
point to the impact of some of these in the erosion of that 98% family farming
figure. 

The USDA definition does take, as a point of departure, some consideration of
social relationships by identifying “majority” ownership of the farm by people
related to the ”operator”. This begs many questions about the sociology (social
relations) of family farming. First, is simply the qualification of “majority” owner
that opens the door to variable levels of non-familial participation. Further, it may
well be that a family heavily in debt to a bank may consider themselves to be
majority owners. Similarly, the meaning and significance of debt may vary in
relationship to the operator’s age or life cycle effects. This definition gives no
consideration to the matter of contracted production nor to dependence on off-farm
employment to sustain the overall household economic position. One suspects too
that an “operator” may well be an owner who may depend more on the labor of
non-family members than his/her own labor or that of family. We might also note that
gross sales is also an inadequate measure of assessing scale between different
products as it glosses over the variable cost of production (capital investments, labor
time) by commodity. 

Having considered these approaches to the examination of the family farm in
the U.S., we must also be aware of tremendous regional variability in U.S.
agriculture. Different regions face different opportunities and threats, strengths and
weaknesses. Thus, in terms of family farm policy we must emphasize that “one
size does not fit all”.

FARM RESOURCE REGIONS

USDA-ERS [2000] has recognized this regional variation with the development of
“farm resource regions”. Figure 2 maps these regions. 

We will refer to these regions to discuss some of the variation in scale and social
relations in U.S. agriculture. The 2012 Census of Agriculture identifies farms
operated by a family or individual, as defined by USDA NASS in terms of “legal
status”: Family or individual (sole proprietorship), excluding partnership and
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corporation. Figure 3 shows that the places that have the lowest percentage of such
farms: the Mississippi Delta (or Portal); much of the Fruitful Rim, especially
southern Florida and California; and the Basin and Range. We should also note that
even these counties with lowest percentage of family farms are only less than 75%.
Only 5% of U.S. farms are corporations. We note that some “family owned and
operated farms” might hold the legal status of “corporation” insofar as it may
provide particular tax benefits. 

SCALE

Variation in size by acreage is mostly a reflection of geographic, historical conditions
and especially commodity mix and makes it very difficult to discern much about
family farming. Measures of size by gross sales does not necessarily correspond with
size by acreage unless one holds commodity constant. An acre of oranges has a much
higher value than an acre of wheat. 

In the 1990s, analysis of the “agriculture of the middle” was indicating growth
of small farms (less than $50K) and largest (over $500K) with a diminishing of
those (though still the majority) in the middle. This growth in the smallest
categories was enough to reverse a long-term trend and to increase the total number
of farms between 1992–97 which happened again between 2002–2007. However,
many family farm advocates are wary of the increase in the total number of farms
because the middle-sized family farm (seen as the mainstay of family farming)
continued to lose proportionate ground in this polarization process. Kirschenmann,
et al [2008] write: the mid-sized farms are the most vulnerable in today’s polarized
markets, since they are too small to compete in the highly consolidated commodity
markets and too large and commoditized to sell in the direct markets. Table 1, based
on USDA ARMS study shows the concerns about the agriculture of the middle: the
losses over 26 years by the lower middle categories. The year by year data show the
$50K–$250K category to be the most volatile as well as losing the most over the
time period.

SOCIAL RELATIONS

Off-Farm Farm Income. For many years the majority of farm household income has
derived from non-farm sources. Zulauf [2013] estimates that even among the
$250,000 + farms non-farm income constitutes 25% of household income. The
recent Census indicates that the heavier concentrations of principal operators
reporting farming to be their primary occupation includes the Heartland, the
Northern Great Plains, portions of the Fruitful Rim, the Mississippi Portal, and
portions of the Northern Crescent that have strong dairy traditions. However, that
data does not tell us if another family member is working off the farm which
a strategy that has become quite general where possible. Off-farm income is often
contingent on variable opportunities in different regions (less opportunities in Great
Plains) and to some extent, on labor demands associated with commodity mix (dairy
regions) and farm size. 
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Tenancy. The heaviest densities of full tenancy are in the Mississippi Delta’s
intensive cotton/soybean region as well as the corn/soy belt across Illinois, Iowa, and
Nebraska. Land values in these regions have increased tremendously during growth
of biofuel sector. While numbers of full tenant farmers decreased in the U.S. between
2002–2012, the amount of harvested cropland by full tenants increased in the U.S.
and in many states such as: Mississippi, Kansas and Kentucky.

Hired labor. Dependence on hired labor is particularly strong in the Fruitful Rim
and other regions that have a history of fruit and vegetable production such as eastern
Wisconsin and western Michigan. These data are somewhat problematic in terms of
assessing the relative proportion of family to hired labor because the measure
includes family members who are paid, which can be a tax advantage. 

Another way to assess the impacts of social relations as well as other regional
variability is to examine production costs of specific inputs as a percent of total costs
of production. Some regions and commodity mixes have a higher percentage of
production costs going to labor, others contribute more to interest or rent, some
depend more on chemical inputs as a proportion of their overall costs. We emphasize
this to reinforce the point that a “one size fits all” policy toward family farming will
not be effective across regions. Environmental policy might impact North Dakota
farmers more than Utah or North Carolina farmers because of considerable
discrepancy in dependence on chemicals. Farm labor policy might impact
Washington State and New York more than Iowa or Kansas, the latter having
relatively lower investments in hired labor. Policy that affects land values might
impact states where rent or interest is larger part of expenses (Iowa, North Dakota)
than North Carolina or Kansas. 

WHAT’S AT STAKE?

As noted above, whether scholars and activists approach this question in terms of
scale, “agriculture of the middle”, or in terms of social relations, “family farming”,
they tend to share similar concerns, values and interests about the impact of the
changes taking place. We draw here largely from Kirschenmann, et al. [2008] who
effectively summarize many of these concerns in their essay Why Worry About the
Agriculture of the Middle? We supplement this with claims made by the National
Family Farm Coalition in their policy advocacy role. Among those concerns are
claims that the eclipse of the middle or of family farming will have negative
environmental consequences. The argument is that large farms and extra-familial
influences will not be able to provide the stewardship of the land that is both
possible and incentivized by mid-sized family farms. Particular attention here is to
the soil and its relationship to water resources (e.g., pollution and flooding). If we
understand correctly, an argument is also made that competitive markets function
more effectively with a larger number of actors making decisions based on
a diversity of conditions. Diverse conditions give rise to diverse decisions and thus
a protection against the development of mono-cultural values that parallel the
mono-cultural production of crops. Such conditions are more likely to give rise to
innovation. 
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Another concern often expressed is for the ‘hollowing out’ of rural communities.
Large numbers of mid-sized farms, it is claimed, provide opportunities for other local
businesses to thrive by sales of farm inputs as well as other services. It is claimed
that concentration of farming and vertical integration with distant owners or
corporations’ internal supply chains will bypass the local economy. Reflecting long
standing claims about rural America, land ownership by members of the community
is said to give those members a greater stake as citizens in the community. The
famous study by Goldschmidt [1946] of two differently structured California
farming communities is often cited in reference to this threat to the vibrancy of rural
community and its social capital. 

More recently, the attention has turned to concerns about food quality and food
security. This is framed with claims that very large farms cannot easily provide
a diversity of foods, nor foods with particular qualities. It is argued that only the
smallest farms can reasonably accommodate the growing direct marketing sphere of
farmers markets and community supported agriculture programs. The middle is left
with capacity to respond to market signals but without the infrastructure to engage
with that market. This framing also seeks greater resonance by portraying broader
public goods, such as accessible open spaces, wildlife habitat, cleaner air, a more
diverse landscape, etc. Food security claims are made that diverse, decentralized
agriculture will be more protected against rapid diffusion of epidemic disease and
pests as well as a post-9-11 concern that concentrated agriculture is more vulnerable
to terrorist threat (not perhaps in terms of creating hunger or death, but in terms of
severe economic losses.) 

WHAT IS TO BE (UN)DONE? 

Ray and Schaffer [2008] argue that policy to facilitate or protect the middle sized
farm sector must be policies that reward those skills and resource advantages that
midsize farms hold over both smaller and larger farms. They claim that these are
management skills, flexibility and adaptability. It is argued that there are
specialty markets that are too small for large farms and too big for direct
marketing niches. In some cases, the farm to institution (school, hospital,
restaurant) movement often finds inadequate supplies of local/regional products.
These are said to be opportunities. Another development is the creation of
regional “food hubs” for aggregating production from small- and mid-size
farmers within a region. In some cases, these markets also require the
development of the technical infrastructure for transporting and processing farm
products. Regional-level meat processing facilities are beginning to emerge in
some areas to meet these specialty markets. Some of these markets might best be
addressed by cooperative enterprises of mid-sized farms addressing regional
needs and providing “identity-preservation” through branding associated with
a particular locale. 

Arguments are made for developing ‘value chains’ linking midsize farmers with
midsize, regional processors, distributors, and retailers. These arguments often focus
on regional development and claim that consumers want 1) to eat locally or 2) to eat
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a product identified with a particular region (even if not local, or within that
foodshed), i.e., “food from somewhere”. The claim is that the family and midsize
farms are additionally threatened by blockage to intergenerational transfer of land
assets. Increasing land values in many places are putting land ownership beyond the
reach of the next generation of farmers who will be saddled with unsustainable debt
or permanent tenancy. The financialization of land is lending once again to its value
as a speculative asset, driving price beyond its productive value (similar to 1970s
prelude to 1980s farm crisis, though the speculation is driven by different mediating
mechanisms). Commodity policy that pushes grains for biofuel development
exacerbates this problem. 

Many (e.g., [Environmental Working Group, 2014; National Family Farm
Coalition, 2014]) argue that agricultural policy disproportionately benefits the
largest producers of certain commodities and that if this policy were undone,
midsize producers could enter a more competitive market. It is argued that such
policy also disproportionately benefits the biofuel sector that disadvantages food
consumers (nearly half of the U.S. corn crop now goes to ethanol), is not
energy-efficient, and drives land prices beyond the reach of the next generation of
farmers. 

Family farm advocates call for public research institutions to devote more
resources to technology and knowledge tied to interests of mid-sized farm/family
farm interests. This is a long time complaint that can be traced back to Milo Reno
and the Farmers Holiday Movement of the Great Depression and to Jim Hightower’s
populist analysis of agriculture, more recently. 

In recent years, a segment of the family farm population has found a political and
cultural opportunity, from the increasing interest in eating healthier foods and local
foods both of which have been popularly associated with family farming, or are at
least disassociated from “industrial agriculture”. 

Kirschenmann, et al, [2008] make the point that large firms will continue to
pursue and find ways to produce these “differentiated products”. Thus, to capture
those markets midsize farmers may also need to be ever vigilant, creative and
responsive to the market that wants to have a conversation about the food they are
buying. They quote Ken Taylor, founder of the Minnesota Food Association: People
who live in urban communities for the most part don’t want to get their hands dirty
but they surely want to shake the hand of someone who does [Kirschenmann, et al,
2008; 16]. 

U.S. agricultural policy has long lacked a coherent, integrated structure, instead
being largely constituted by a patchwork of policies toward various commodities,
dependent on the political strength of commodity groups and their representatives.
No single policy will “fix” the diverse array of problems facing America’s family
farmers. However, an anchoring of food and agricultural policy in a substantial,
rather than nominal, commitment to independent ownership and operation of
“family” farms might begin to lend some coherence and integration to this policy.
This would seem to be more in accord with the values of a significant component of
America’s food producers as well as consumers who are ever more interested in their
food purchases.
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GOSPODARSTWA RODZINNE W USA: STOSUNKI SPOŁECZNE,
ROZMIARY I RÓŻNICE REGIONALNE

Streszczenie: Gospodarstwa rodzinne są jedną z ikon amerykańskiej kultury oraz ważnym
elementem amerykańskiej tradycji agrarystycznej. Jednakże ich definicja nie jest do końca
rozstrzygająca ani jasna. W artykule autorzy wskazują, że rola i znaczenie gospodarstw
rodzinnych zależy właśnie od przyjętej definicji. Rozważając i porównując definicje
formułowane przez Ministerstwo Rolnictwa USA, Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa
Narodów Zjednoczonych oraz koncepcje proponowane przez działające w USA organizacje,
takie jak: Krajowa Koalicja na rzecz Gospodarstw Rodzinnych czy Obrońcy Gospodarstw
Rodzinnych, autorzy wskazują na zasadnicze rozbieżności, jeśli chodzi o liczbę
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i podstawowe charakterystyki rodzinnych gospodarstw rolnych. Rozbieżności te są
rezultatem czynników związanych ze skalą produkcji, zakresu własności oraz dzierżawy
ziemi, jak również rozmaitych uwarunkowań regionalnych i społecznych. W ramach tych
dwóch ostatnich kategorii wskazuje się na kwestie związane ze szczególnym charakterem
tzw. średnich gospodarstw (agriculture of the middle), jak również na znaczenie dochodów
uzyskiwanych przez rodziny rolnicze z pracy poza gospodarstwem, rolę i znaczenie najemnej
siły roboczej oraz charakter i zakres dzierżawy ziemi. Autorzy podkreślają ponadto znaczenie
rodzinnych gospodarstw rolnych dla utrzymania witalności społeczności lokalnych oraz
bezpieczeństwa żywnościowego USA, a także ochrony środowiska naturalnego i zachowania
bioróżnorodności. Ostatnia część artykułu skupiona jest na postulatach pod adresem polityki
wobec obszarów wiejskich w USA, której istotnym celem powinna być właśnie ochrona
rodzinnych gospodarstw rolnych. 

Słowa kluczowe: gospodarstwa rodzinne jako ikona amerykańskiej kultury, problemy
definicyjne, szczególny charakter gospodarstw średnich, dochody pozarolnicze, ochrona
rodzinnych gospodarstw rolnych
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WALENTY POCZTA, EWELINA SZUBA-BARAŃSKA, PATRYCJA BEBA,
WAWRZYNIEC CZUBAK1

STRUKTURALNA I EKONOMICZNA
RÓŻNORODNOŚĆ A MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
GOSPODARSTW RODZINNYCH W UE

Streszczenie: W artykule zebrano i dokonano przeglądu dostępnych w literaturze definicji
gospodarstwa rodzinnego. Na ich postawie przyjęto założenie, że gospodarstwo rodzinne po-
winno być indywidualną własnością rolnika, podstawowym miejscem pracy oraz głównym
źródłem uzyskiwanych dochodów. Kierując się tymi kryteriami, wyodrębnieniono gospodar-
stwa rodzinne z całej zbiorowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Dla celów ba-
dawczych przyjęte zostały dwa graniczne poziomy dochodu z gospodarstwa rolnego
w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną rodziny: dochód odpowiadający płacy minimalnej
netto w danym kraju oraz dochód odpowiadający przeciętnemu wynagrodzeniu netto. Do wy-
łonienia liczby gospodarstw rodzinnych w UE oraz posiadanych przez nie zasobów wykorzy-
stano przede wszystkim dane pochodzące z baz Eurostat oraz FADN.
W UE funkcjonuje 12 mln gospodarstw rolnych, a wśród nich 11,7 mln to gospodarstwa indywi-
dualne. Uwzględniając przyjęte w artykule kryteria delimitacji, za gospodarstwa rodzinne uznano
około 30% (3,6 mln) gospodarstw, które dysponują ponad 51% (88,3 mln ha) użytków rolnych na
obszarze Unii Europejskiej. Gospodarstwa rodzinne angażują około 64% (4,9 mln) rocznych jed-
nostek pracy własnej (FWU) i wytwarzają 54% (164,7 mln euro) wartości całej produkcji rolnej.
Wyodrębniona grupa gospodarstw stanowi potencjał rozwojowy rolnictwa rodzinnego.

Słowa kluczowe: gospodarstwa rodzinne, kryteria wyodrębniania, rola i możliwości rozwo-
ju gospodarstw rodzinnych

WPROWADZENIE

Od początku istnienia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej rolnictwo rodzinne
było jej główną grupą docelową [Fennell 1997]. Chociaż gospodarstwa rodzinne były
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i są podstawą rolnictwa europejskiego, Komisja Europejska nigdy prezycyjnie nie
zdefiniowała tego pojęcia. Zadanie to jest wyjątkowo trudne i staje się tym trudniej-
sze, im więcej cech gospodarstw rodzinnych bierze się pod uwagę i im większego ob-
szaru dotyczy. Różne definicje, szczególnie za sprawą nadawania pierwszoplanowej
roli odmiennym kryteriom, są formułowane przez prawników, socjologów czy ekono-
mistów. Zróżnicowanie to, na które zwykle nakładają się względy praktyczne, znaj-
duje swój wyraz w definicjach o charakterze administracyjnym i politycznym.
Powoduje to, że ani w nauce, ani w praktyce życia gospodarczego i społecznego nie
funkcjonuje jedna, ogólnie używana definicja gospodarstwa rodzinnego, pomimo iż
jest to powszechna forma gospodarowania w rolnictwie na całym świecie. W bada-
niach Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
podjęto próbę identyfikacji występujących obecnie definicji gospodarstw rodzinnych,
czego wynikiem było zestawienie aż 36 funkcjonujących określeń. Dziesięć z nich
powstało podczas prowadzenia badań naukowych, kolejne dziesięć używane było dla
celów prowadzenia polityki rolnej, trzynaście natomiast pochodziło z publikacji i do-
kumentów organizacji pozarządowych [Garner, Gender 2013]. Wymagania stawiane
gospodarstwom rodzinnym określane są często w kategoriach jakościowych, które
jednak w zależności od istniejących uwarunkowań ekonomicznych i społecznych mo-
gą być zróżnicowane. Niezależnie jednak od przyjętych kryteriów definiowania za
najważniejszą cechę tych podmiotów traktuje się ich rodzinny charakter. Oznacza to,
że gospodarstwo rolne pozostaje w ścisłym związku z gospodarstwem domowym: 
Z tej perspektywy jest to nie tylko warsztat produkcyjny, ale również powiązanie wła-
sności z poczuciem więzi rodzinnej [Kołoszko-Chomentowska, Sieczko 2014]. 

Pojęcie gospodarstwa rodzinnego istnieje w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 1997 roku, w myśl której gospodarstwa takie stanowią podstawę ustroju rol-
nego w Polsce, brak tam jednak definicji owego pojęcia. Uczyniono to w przepisach
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, gdzie za gospodarstwo rodzinne uważa się
gospodarstwo rolne, które prowadzone jest przez rolnika indywidualnego, w którym
łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha [Dz.U. nr 64, poz. 592
ze zm.]. W myśl tej ustawy za rolnika indywidualnego przyjmuje się osobę fizycz-
ną, będącą właścicielem, samoistnym posiadaczem, użytkownikiem wieczystym lub
dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 300 ha,
posiadającą kwalifikacje rolnicze, od co najmniej pięciu lat prowadzącą osobiście
gospodarstwo rolne oraz zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jed-
na z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W celu zdefiniowania pojęcia, jakim jest rodzinne gospodarstwo rolne, używa się
różnorodnych kryteriów zarówno o charakterze społecznym, kulturowym, jak
też ekonomicznym. Często podkreśla się znaczenie wykorzystania rodzinnych zaso-
bów pracy. Zdaniem Józefa Zegara [1999] gospodarstwo rodzinne powinno się cha-
rakteryzować nie tylko posiadaniem gruntów i prowadzeniem działalności rolniczej,
lecz przede wszystkim przewagą pracy własnej rodziny rolniczej nad nakładami pra-
cy najemnej. Ponadto gospodarstwo rodzinne powinno być głównym źródłem utrzy-
mania rodziny. Z kolei Jean-François Bélieres i in. [2013] podkreślili, iż
charakterystyczny dla gospodarstw rodzinnych jest związek pomiędzy rodziną
a warsztatem produkcyjnym, a także wykorzystywanie wyłącznie rodzinnej siły ro-
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boczej, bez wykorzystywania stałej siły najemnej. Maria Halamska [2014] również
w definiowaniu gospodarstw rodzinnych zwraca uwagę na konieczność prowadzenia
produkcji rolnej w oparciu o własną, rodzinną siłę roboczą. Göran Djurfeldt [1996]
natomiast, charakteryzując gospodarstwa rodzinne, twierdzi, iż są to trzy nakładają-
ce się na siebie jednostki funkcjonalne:
� jednostka produkcyjna (gospodarstwo rolne),
� jednostka konsumpcji (gospodarstwo domowe),
� jednostka pokrewieństwa (rodzina).

Aby gospodarstwo składające się z trzech powyższych jednostek miało zdolność
do reprodukcji, niezbędne jest zaangażowanie rodzinnych zasobów pracy zarówno
w celu zarządczym, jak i w produkcji rolniczej. W przypadku wykorzystania ich wy-
łącznie do zarządzania, jednostka taka traci podstawowe cechy gospodarstwa rodzin-
nego i może być traktowana jedynie jako rodzinna firma, zajmująca się produkcją
rolniczą.

W związku z ogłoszeniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2014
Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego FAO podjęło próbę uniwersal-
nego zdefiniowania gospodarstw rodzinnych. Zgodnie z definicją FAO, są nimi go-
spodarstwa rolne prowadzone i zarządzane przez gospodarstwa domowe, gdzie
w procesach produkcyjnych wykorzystywane są przede wszystkim zasoby pracy
członków rodziny, głównie głowy gospodarstwa domowego. Rodzina i gospodar-
stwo rolne są ze sobą połączone, wspólnie się rozwijają i łączą funkcje ekonomicz-
ne, środowiskowe, społeczne i kulturalne [Garner, Gender 2013]. 

W literaturze spotykane są również inne kryteria wyodrębniania gospodarstw ro-
dzinnych. Często za idealne gospodarstwo rodzinne uznaje się takie o wystarczającej
wielkości i wydajności. Wielkość tę określa się zwykle przez odpowiedni dochód
umożliwiający zaspokojenie potrzeb gospodarującej rodziny w zakresie opieki zdro-
wotnej, mieszkania, wyżywienia, kształcenia, wypoczynku, jak również akumulację
oszczędności na okres wieku emerytalnego [Tomczak 2006]. Stefan Małecki-Tepicht
[2004] oraz Józef Zegar [1999] podkreślają, że podstawowym celem funkcjonowania
gospodarstwa rodzinnego jest przetrwanie rodziny, powinno zatem stanowić podsta-
wowe lub wyłączne źródło utrzymania rodziny, a produkty w nim wytwarzane (jako
podstawowa kategoria ekonomiczna) mają służyć zaspokojeniu potrzeb konsumpcyj-
nych, jak i produkcyjnych. W roku 1995 powstał projekt ustawy o rodzinnym gospo-
darstwie rolnym2, w którym również zastosowano kryterium dochodowe przy
definiowaniu tego typu jednostek. Zgodnie z tym projektem, gospodarstwo takie po-
winno zapewniać prowadzącemu je rolnikowi i pracującym z nim w gospodarstwie
członkom rodziny parytet dochodowy, wyrażający się w dochodach rocznych nie niż-
szych niż przeciętne osiągane z pracy poza rolnictwem w danym województwie.
W Unii Europejskiej powszechna jest definicja gospodarstwa rodzinnego jako miej-
sca pracy i źródła dochodu dla rolnika oraz produkcji towarowej dla społeczeństwa.
Gospodarstwa takie powinny być zdolne do odtwarzania potencjału produkcyjnego,
reprodukcji rozszerzonej i innowacji [Michna 2008]. 
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2 Projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym 1995 rok, http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/
projekty/1341_p.htm; (dostęp: 13.09.2014).
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Biorąc pod uwagę doświadczenia polskie i światowe, Józef Zegar [1999] sformu-
łował syntetyczną definicję rodzinnego gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo takie
ma następujące cechy:
� jest samodzielną rolniczą jednostką produkcyjną, a podstawowe czynniki pro-

dukcji należą do właściciela (rodziny),
� właściciel gospodarstwa pełni funkcję zarządczą,
� praca wykonywana jest głównie przez właściciela i członków jego rodziny,
� własność i zarządzanie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie,
� gospodarstwo domowe jest połączone z jednostką produkcyjną,
� wynikiem gospodarowania jest dochód.

Z uwagi na dyskusję na temat definiowania pojęcia, jakim jest rodzinne gospodar-
stwo rolne, stwierdzić można, iż sformułowanie uniwersalnej definicji jest niemożli-
we. Określenie obiektywnych warunków, jakie powinno spełniać gospodarstwo
rodzinne, jest uzależnione od wielu czynników. Między innymi odmienne są warunki
rozwoju poszczególnych krajów, a w odniesieniu do rolnictwa szczególne znaczenie
mają warunki przyrodnicze. 

PODEJŚCIE BADAWCZE

Jak wskazano powyżej, nie ma jednej powszechnie przyjętej definicji gospodarstwa
rodzinnego, zatem nie istnieją też jednoznaczne mierniki, które umożliwiłyby wy-
różnienie gospodarstw rodzinnych z ogółu gospodarstw rolnych. Jeśli nie ma takich
mierników, to nie można określić liczby gospodarstw rodzinnych, posiadanych przez
nie zasobów, wytwarzanej produkcji rolnej, a także znaczenia i możliwości rozwoju
w rolnictwie całej UE i poszczególnych krajów członkowskich. Wobec złożoności
definiowania tego pojęcia uznano, iż dla realizacji przyjętego celu badań niezbędny
jest wybór kryteriów, pozwalających wyodrębnić grupę gospodarstw rodzinnych.

W tabeli 1 zamieszczono zestawienie wybranych definicji i kryteriów dotyczą-
cych gospodarstw rodzinnych i wyróżniono te spośród nich (poprzez podkreślenie),
którym możliwe było nadanie cech ilościowych, mając na uwadze dostępne bazy da-
nych dotyczące rolnictwa w UE i które wykorzystano w badaniach. Generalnym
przesłaniem wyodrębnienia gospodarstw rodzinnych było założenie, że gospodar-
stwo winno być indywidualną własnością rolnika (rodziny rolnika)3 oraz jego (ich)
podstawowym miejscem pracy i uzyskiwanych dochodów. Należy podkreślić, że bez
odpowiedniego poziomu dochodu nie ma możliwości rozwoju gospodarstwa i roz-
woju rodziny. Zatem podejście wyodrębniające grupę gospodarstw rodzinnych za-
prezentowane w artykule uwypukla istotną rolę czynnika ekonomicznego. Jego
odpowiednia wysokość stanowi bowiem podstawową przesłankę, pozwalającą naj-
lepiej wypełnić wskazywaną wcześniej definicję FAO. Warto podkreślić, że już
w traktacie rzymskim w art. 39, a następnie podczas konferencji w Stresa w 1958 ro-
ku podkreślano znaczenie rolnictwa rodzinnego, opartego na gospodarstwach za-
pewniających rolnikom odpowiednie dochody oraz warunki życia. 
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3 Przyjęty schemat analizy nie wyklucza spośród zaliczanych do gospodarstw rodzinnych samo-
istnych posiadaczy, użytkowników wieczystych i dzierżawców, jeśli spełniają warunek gospodar-
stwa indywidualnego.
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Odpowiedni poziom dochodu sprawia, że rodzina pozostaje w stabilnych powią-
zaniach z gospodarstwem rolnym, bowiem dochód z rodzinnego gospodarstwa rol-
nego zabezpiecza wówczas przynajmniej jej podstawowe oczekiwania ekonomiczne
i społeczne (w tym także kulturalne) oraz pozwala na trwały rozwój rodziny i gospo-
darstwa (czyli gwarantuje chociażby reprodukcję prostą). Brak przewagi dochodów
z gospodarstwa i/lub zbyt niski ich poziom powoduje, że gospodarstwo przestaje lub
przy najbliższej okazji przestanie pełnić funkcję elementu, wokół którego ogniskuje
się życie rodziny, nie będzie ono podstawowym miejscem pracy, a rodzina przesta-
nie trwale wiązać z nim swoją przyszłość.

Otwarte pozostaje pytanie, jaki poziom dochodów można uznać za odpowiedni, czy-
li gwarantujący wypełnianie przez gospodarstwo rolne pakietu funkcji gospodarstwa ro-
dzinnego. Oczywiste jest, że taki poziom dochodów jest i pozostanie zróżnicowany
w czasie i przestrzeni. Dla celów analitycznych w prezentowanym artykule przyję-
to dwa graniczne poziomy dochodu z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na oso-
bę pełnozatrudnioną rodziny (FWU4), a mianowicie dochód odpowiadający płacy
minimalnej netto w danym kraju5 oraz dochód odpowiadający przeciętnemu wy-
nagrodzeniu netto (taki poziom dochodu na 1 FWU można uznać za dochód pary-
tetowy). W literaturze podejście takie prezentuje Waldemar Michna [2008], który
gospodarstwa niespełniające kryterium dochodowego nazywa marginalnymi. 

W pracy wykorzystano dane pochodzące z bazy Eurostat, FADN, UNECE6 oraz
literatury przedmiotu. Analizy przeprowadzono w kilku etapach. Z bazy Eurostat
uzyskano dane dotyczące gospodarstw rolnych, zasobów pracy i wyników dochodo-
wych z podziałem na formę prawną własności gospodarstwa. Z bazy danych FADN
dla tych samych kategorii pochodzą dane dla ogółu gospodarstw wytwarzających co
najmniej 90% standardowej produkcji w poszczególnych państwach członkowskich
UE. Przyjęcie danych z bazy FADN niejako automatycznie pozwoliło na wyelimi-
nowanie gospodarstw najmniejszych, które nie mogą być podstawą utrzymania ro-
dziny rolnika. W kolejnym etapie analiz przyrównano średnie roczne dochody
uzyskiwane w gospodarstwach rolnych ze średnim rocznym minimalnym wynagro-
dzeniem w poszczególnych krajach członkowskich. Na podstawie tego kryterium ze
zbiorowości gospodarstw wyłączono gospodarstwa o dochodzie na 1 FWU poniżej
płacy minimalnej w każdym z państw. Następnie otrzymane liczby gospodarstw po-
mniejszono o grupę gospodarstw prawnych i grupowych, co umożliwiło oszacowa-
nie liczby gospodarstw rodzinnych (rys. 1), oraz analogicznie, posiadanych przez nie
zasobów pracy i ziemi oraz wytwarzanej standardowej produkcji. 

Identyczną procedurę badawczą zastosowano, przyjmując jako kryterium delimi-
tacji gospodarstw rodzinnych dochód na 1 FWU odpowiadający przeciętnemu 
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4 Family Work Unit (FWU) – jednostka przeliczeniowa pracy członków rodziny jest ekwiwalentem cza-
su przepracowanego w ciągu roku w gospodarstwie rolnym przez osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie.
5 Ustalonej w prawodawstwie poszczególnych krajów i sprowadzonej do poziomu wynagrodze-
nia netto, a w przypadku krajów, gdzie nie zostało formalnie ustalone minimalne wynagrodzenie,
zostało ono oszacowane na podstawie informacji statystycznych dotyczących poziomu wynagro-
dzeń występujących w tych krajach.
6 Dane Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) wy-
korzystano do wyznaczenia przeciętnego wynagrodzenia netto w poszczególnych państwach UE.
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wynagrodzeniu. Jednak przyjęcie tego drugiego kryterium dla gospodarstw rolnych
w wielu krajach członkowskich UE powodowało prawie całkowite ich wykluczenie
z grupy gospodarstw rodzinnych, bowiem tylko nieliczne spośród nich osiągały pa-
rytetowy poziom dochodów i dotyczyło to rolnictwa zarówno starych, jak i nowych
krajów członkowskich. Szczegółową analizę rolnictwa rodzinnego przeprowadzono
zatem opierając się na pierwszym kryterium (dochód na 1 FWU odpowiadający pła-
cy minimalnej), a tylko w końcowym etapie, formułując wnioski, odwołano się do
dochodu parytetowego jako jednego z kryteriów służących wyodrębnieniu grupy go-
spodarstw rodzinnych. 

TABELA 1. Kryteria wyróżniania gospodarstw rolnych według różnych autorów i instytucji
TABLE 1. The criteria of defining the farms used by different authors and institutions

Autor Kryterium wyróżnienia gospodarstwa rodzinnego
Ustawa o kształtowaniu � prowadzone przez rolnika indywidualnego: jest właścicielem lub dzierżawcą

ustroju rolnego nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprze-
kraczającej 300 hektarów, prowadzi osobiście gospodarstwo rolne, ma
kwalifikacje rolnicze;

Halamska 2014 � indywidualne gospodarstwo rolne,
� przewaga własnych nakładów pracy;

Kołoszko-Chomentowska, � związek gospodarstwa rolnego z gospodarstwem domowym;
Sieczko 2014
Tomczak 2006 � podstawowe czynniki produkcji należą do rodziny,

� związek gospodarstwa rolnego z gospodarstwem domowym,
� wielkość i wydajność zapewniająca byt rodzinie;

Michna 2008 � gospodarstwo jako źródło pracy i dochodu,
� zdolność do odtwarzania potencjału produkcyjnego, reprodukcji rozszerzo-

nej oraz innowacji;
Lamarche 1992 � podstawowe czynniki produkcji należą do rodziny;
Djurfeldt 1996 � związek gospodarstwa rolnego z gospodarstwem domowym i rodziną,

� zaangażowanie rodzinnych zasobów pracy w celu zarządczym i w produk-
cji rolniczej;

Małecki-Tepicht 2004 � główne źródło utrzymania rodziny,
� podmiotem gospodarowania jest rodzina chłopska;

Zegar 1999; Zegar 2012 � podstawowe czynniki produkcji należą do rodziny,
� przewaga własnych nakładów pracy,
� podział gospodarstw na:
1. pełnorolne (gospodarstwo jest głównym źródłem utrzymania rodziny),
2. pomocnicze (gospodarstwo dostarcza dochód uzupełniający);

Plan Mansholta – dyrektywa Gospodarstwo rozwojowe: 
Rady nr 159/72 z 17.04.1972 r. � działalność rolnicza to podstawowe (główne) źródło utrzymania,
w sprawie modernizacji farm � posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,

� opracowanie planu modernizacji gospodarstwa,
� zobowiązanie do prowadzenia księgowości w gospodarstwie – od momen-

tu wprowadzenia planu modernizacji gospodarstwa,
� dochód rolnika z pracy w gospodarstwie nie powinien być niższy od do-

chodu określonego przez państwa członkowskie jako właściwy po okresie
modernizacji;

Garner, Gender 2013 � zasoby pracy pozostające do dyspozycji rodziny,
� zarządzanie gospodarstwem w rękach rodziny,
� wielkość obszarowa gospodarstwa lub wielkość wytwarzanej produkcji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wybranych pozycji bibliograficznych.
Source: Own research based on a selected bibliography..
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RYSUNEK 1. Liczba gospodarstw rolnych w UE-27 (szt.) w 2011 roku (kryterium delimitacji –
płaca minimalna)
FIGURE 1. The number of farms in the EU-27 (pcs.) in 2011 (criteria for delimitation - the minimum
wage)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat
/home/ i http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ and
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

WYNIKI BADAŃ

W Unii Europejskiej7 funkcjonuje około 12 mln gospodarstw rolnych (tab. 2 i rys. 1).
Ponad połowa (58,1%) z tych gospodarstw położona jest na obszarze trzech państw:
Rumunii, Włoch i Polski. Spośród wszystkich gospodarstw rolnych 11,65 mln (97%)
sklasyfikowano jako gospodarstwa indywidualne8. W poszczególnych państwach
członkowskich obserwowane są jednak znaczące różnice w udziale tych gospo-
darstw w liczbie gospodarstw ogółem. Biorąc pod uwagę formę prawną własności,
gospodarstwa osób indywidualnych najmniejsze udziały mają we Francji (70%),
Czechach (87%) oraz w Finlandii i Belgii (po 90%). W pozostałych państwach Unii
ponad 90% gospodarstw jest w posiadaniu osób indywidualnych, a w przypadku
Grecji, Irlandii, Litwy, Polski, Rumunii i Słowenii jest to ponad 99%. 

Poza kryterium własnościowym do wyodrębnienia gospodarstw rodzinnych
przyjęto kryterium dochodowe, dlatego liczbę gospodarstw rolnych podlegających
dalszym analizom zawężono do gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji
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– gospodarstwa rolne wytwarzające poniżej
10% standardowej produkcji

7 159 100

Gospodarstwa rolne ogółem

Gospodarstwa rolne w polu obserwacji FADN

Gospodarstwa osiągające dochód
powyżej minimalnego wynagrodzenia

Gospodarstwa rodzinne

12 014 760

4 855 660

3 974 760

3 614 150

– gospodarstwa nieosiągające dochodu
na poziomie minimalnego wynagrodzenia

880 900

– gospodarstwa grupowe i osób prawnych

360 860

30% gospodarstw rolnych ogółem

7 Z powodu braku dostępności danych w analizach nie uwzględniono Chorwacji.
8 W grupie gospodarstw indywidualnych zawarte są gospodarstwa rodzinne, które zostały wyod-
rębnione na podstawie kryterium dochodowego.
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FADN. Pozwoliło to na wyeliminowanie z analiz gospodarstw najmniejszych, które
nie są podstawowym źródłem utrzymania rodziny rolnika (gospodarstwa, które 
wytwarzają łącznie poniżej 10% wartości produkcji rolnej na obszarze danego kraju).
Zgodnie z metodologią FADN na obszarze Unii Europejskiej w polu obserwacji znaj-
duje się około 4,86 mln gospodarstw rolnych (tab. 3). Oznacza to, że około 6,8 mln go-
spodarstw rolnych w całej UE, które w poszczególnych krajach członkowskich
wytwarzają poniżej 10% produkcji rolnej, ze względu na ich marginalne znaczenie
ekonomiczne pozostaje poza bazą FADN. Na kolejnym etapie analizy zdecydowano
się nie uznać za gospodarstwa rodzinne tych spośród znajdujących się w bazie FADN,
w których dochód z gospodarstwa rolnego na 1 FWU jest niższy od minimalnego wy-
nagrodzenia. Spowodowało to, iż spośród gospodarstw z pola obserwacji FADN wy-
eliminowano kolejne 880 tysięcy gospodarstw niespełniających przyjętych kryteriów
gospodarstw rodzinnych. Porównując dochody uzyskiwane z gospodarstw rolnych
z pola obserwacji FADN z minimalnymi wynagrodzeniami osiąganymi w poszcze-
gólnych gospodarkach, stwierdzić można, że ponad 82% (8,4 tys.) gospodarstw na
Cyprze i 80% (32,4 tys.) gospodarstw w Słowenii osiąga dochody poniżej rocznego
minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. Na Malcie jest to 76% (2,3 tys.) gospo-
darstw, a w Irlandii około 66% (67,9 tys.). Niższe dochody niż minimalne dochody
w gospodarce osiąga również około połowy gospodarstw szwedzkich i słowackich
oraz około 40% gospodarstw fińskich, polskich, austriackich, holenderskich i grec-
kich, a także 32% gospodarstw niemieckich i około 20% włoskich, duńskich, portu-
galskich i luksemburskich. W pozostałych państwach Unii Europejskiej gospodarstwa
rolne znajdujące się w polu obserwacji FADN osiągają wyniki równe bądź wyższe od
minimalnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce. 

Po wyłączeniu 880 tys. gospodarstw o poziomie dochodów niższym od minimal-
nego wynagrodzenia, w następnym etapie analizy odjęte zostały gospodarstwa osób
prawnych i grupowe. W ten sposób, w myśl przyjętych kryteriów, wyłoniona zosta-
ła grupa gospodarstw rodzinnych, którą tworzy około 3,6 mln podmiotów spośród 
12 mln gospodarstw rolnych w UE-27. Innymi słowy, przyjęte kryteria pozwalają
uznać, że w całej UE za gospodarstwa rodzinne uważa się 30% ich ogółu. Naj-
większa ich część położona jest na obszarze Rumunii (27,5%; 1 mln), Włoch
(15,7%; 578 tys.), Hiszpanii (12,6%; 464 tys.) oraz w Polsce (12,3%; 452 tys.).
W przekroju poszczególnych krajów w ujęciu liczbowym gospodarstwa rodzinne
stanowią około 60% gospodarstw rolnych w Belgii oraz ponad 50% w Luksembur-
gu, Czechach i Danii. Niewielkim ich udziałem z kolei charakteryzują się Słowenia
(9,7%), Cypr i Malta (niecałe 4%) oraz Słowacja, w której znaczenie gospodarstw
rodzinnych zgodnie z przyjętą metodyką badań jest znikome. W Polsce udział go-
spodarstw rodzinnych w gospodarstwach ogółem zbliżony jest do średniej UE-27
i wynosi około 30%.

Podstawowym zasobem wykorzystywanym do produkcji rolnej jest ziemia, a jej
posiadanie zawsze było i pozostaje istotą funkcjonowania i rozwoju gospodarstw ro-
dzinnych. Na obszarze UE-27 w posiadaniu gospodarstw rolnych jest ponad 172 mln ha
użytków rolnych (UR) (tab. 4). Największy areał ziemi rolniczej skupiony jest we
Francji (27 mln ha), Hiszpanii (24,9 mln ha), Polsce (15,5 mln ha) i Rumunii 
(13,8 mln ha). Na obszarze 27 państw Unii Europejskiej UR w posiadaniu gospodarstw
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indywidualnych (122,7 mln ha) jest około 71% wszystkich użytków. Pozostała część
tych gruntów jest własnością gospodarstw grupowych i osób prawnych (we włada-
niu tej grupy gospodarstw znajduje się w UE-27 ponad 50 mln ha, czyli prawie 30%
całości UR). W poszczególnych państwach Unii proporcje te są jednak różne. W po-
siadaniu słowackich gospodarstw indywidualnych jest tylko 20% krajowych użyt-
ków rolnych, a w Czechach jest to około 30%. Mniej niż połowę wszystkich
użytków rolnych posiadają również gospodarstwa indywidualne położone we Fran-
cji (46%), na Węgrzech (48%) i w Bułgarii (47%). Największa część krajowych UR
skupiona jest w gospodarstwach indywidualnych Irlandii, Grecji i Luksemburgu (po
ponad 99%). W Polsce właściciele gospodarstw indywidualnych są w posiadaniu
około 90% użytków rolnych. Znaczna część UR gospodarstw indywidualnych nale-
ży jednak do gospodarstw marginalnych ekonomicznie, które zgodnie z przyjętą me-
todyką nie zostały zaliczone do gospodarstw rodzinnych. Znajduje się w nich około
33 mln ha UR, czyli prawie 20%.

TABELA 2. Gospodarstwa rolne w UE według formy prawnej własności w 2010 roku
TABLE 2. Farms in the EU according to their legal form of ownership in 2010

Gospodarstwa rolne (liczba)
Kraj ogółem w tym:

grupowe i osób prawnych gospodarstwa indywidualne
Belgia 42 850 4 260 38 600
Bułgaria 370 490 5 380 365 110
Cypr 38 860 470 38 390
Czechy 22 860 3 080 19 780
Dania 42 100 1 980 40 120
Niemcy 299 130 26 100 273 030
Grecja 723 060 660 722 400
Hiszpania 989 800 60 100 929 690
Estonia 19 610 1 730 17 890
Francja 516 100 150 610 365 500
Węgry 576 810 9 180 567 630
Irlandia 139 890 330 139 560
Włochy 1 620 880 17 180 1 603 710
Litwa 199 910 680 199 240
Luksemburg 2 200 140 2 060
Łotwa 83 390 1 570 81 820
Malta 12 530 260 12 280
Holandia 72 320 4 180 68 140
Austria 150 170 8 680 141 480
Polska 1 506 620 4 150 1 502 470
Portugalia 305 270 7 890 297 380
Rumunia 3 859 040 30 700 3 828 350
Finlandia 63 870 6 280 57 600
Szwecja 71 090 5 240 65 850
Słowacja 24 460 2 280 22 190
Słowenia 74 650 220 74 430
Wielka Brytania 186 800 7 530 179 260
UE-27 12 014 760 360 860 11 653 960
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euro-
stat/home/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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TABELA 3. Gospodarstwa rolne w krajach UE w polu obserwacji FADN i wyodrębniona grupa
gospodarstw rodzinnych (liczba) w 2011 roku
TABLE 3. Farms in the EU  taken from FADN observations and as a separated of group of family farms
in 2011 (number)

Belgia 30 450 0 30 450 26 190
Bułgaria 115 650 0 115 650 110 270
Cypr 10 230 8 410 1 820 1 350
Czechy 14 820 0 14 820 11 740
Dania 28 700 5 180 23 520 21 540
Niemcy 207 190 67 960 139 230 113 130
Grecja 323 730 124 120 199 610 198 950
Hiszpania 523 820 0 523 820 463 720
Estonia 8 110 0 8 110 6 380
Francja 295 880 0 295 880 145 270
Węgry 101 740 0 101 740 92 560
Irlandia 103 360 67 910 35 450 35 120
Włochy 785 480 190 160 595 320 578 140
Litwa 53 360 0 53 360 52 680
Luksemburg 1 610 260 1 350 1 210
Łotwa 21 930 0 21 930 20 360
Malta 3 100 2 360 740 480
Holandia 51 640 21 580 30 060 25 880
Austria 92 790 36 660 56 130 47 450
Polska 725 570 268 970 456 600 452 450
Portugalia 109 980 22 250 87 730 79 840
Rumunia 1 042 220 0 1 042 220 1 011 520
Finlandia 39 740 15 470 24 270 17 990
Szwecja 28 330 15 300 13 030 7 790
Słowacja 3 900 1 870 2 030 0
Słowenia 39 930 32 440 7 490 7 270
Wielka Brytania 92 400 0 92 400 84 870
UE-27 4 855 660 880 900 3 974 760 3 613 900
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euro-
stat/home/ i http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ and
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

A zatem po odjęciu użytków rolnych pozostających w użytkowaniu gospodarstw
osób prawnych i grupowych oraz gospodarstw marginalnych ekonomicznie, średnio
w 27 państwach Unii Europejskiej użytki rolne w posiadaniu gospodarstw ro-
dzinnych stanowią około 51,2% wszystkich użytków (tab. 5). Użytki należące do
gospodarstw rodzinnych są najmniejszą częścią wszystkich UR na Słowacji (udział
ten jest znikomy), na Cyprze (15%), Malcie (23%) i w Czechach (26%). W przypadku
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Cypru i Malty wartości te są niskie, ponieważ duża część gospodarstw i użytków rol-
nych została wyłączona przy zastosowaniu kryterium minimalnego dochodu z go-
spodarstwa (w gospodarce minimalne wynagrodzenia są wysokie w porównaniu
z dochodami uzyskiwanymi w rolnictwie). Na Słowacji i w Czechach UR w dużej
części są w posiadaniu gospodarstw grupowych i osób prawnych, a dochody osiąga-
ne w gospodarstwach indywidualnych są zbyt niskie, by te gospodarstwa zaliczyć do
gospodarstw rodzinnych. W Belgii prawie wszystkie użytki rolne (97,5%) należą do
rodzinnych gospodarstw rolnych. W Polsce użytki gospodarstw rodzinnych stanowią
około 64% użytków rolnych ogółem.

W UE-27 przeciętna wielkość rodzinnego gospodarstwa rolnego wynosi 24,4 ha
użytków rolnych. Największą średnią powierzchnię gospodarstwa rodzinne mają
w Szwecji (150 ha) oraz w Wielkiej Brytanii (prawie 140 ha). Dużą przeciętną po-
wierzchnię użytków rolnych – w przedziale 70–90 ha UR – mają gospodarstwa ro-
dzinne w Czechach, Danii, Estonii, we Francji, w Irlandii, Luksemburgu, Finlandii
i na Łotwie. Najmniejszą przeciętną powierzchnię gospodarstw rodzinnych odnoto-
wano na Malcie (4,9 ha), w Rumunii (5,7 ha) oraz w Grecji (12,2 ha). W Polsce prze-
ciętna wielkość rodzinnego gospodarstwa rolnego wynosi 21,8 ha użytków rolnych.
Dopiero taka przeciętna wielkość obszarowa gospodarstw w poszczególnych krajach
członkowskich gwarantuje osiągnięcie rocznych dochodów na poziomie powyżej
minimalnego wynagrodzenia w gospodarce i pozwala zaliczyć je do gospodarstw ro-
dzinnych. Można zatem wskazać, że są to indykatywne wielkości obszarowe gospo-
darstw rolnych, wyznaczające granicę pomiędzy marginalizacją i/lub stagnacją
a możliwościami rozwojowymi rolnictwa rodzinnego.

TABELA 4. Użytki rolne w krajach UE według formy prawnej własności i w grupie gospodarstw
rodzinnych w 2011 roku* 
TABLE 4. Utilised Agricultural Area in the EU countries according to the legal form of ownership and
in a group of family farms in 2011

Kraj

UR w gospodarstwach rolnych (ha)

ogółem

w tym:

UR gospodarstw UR gospodarstw indywidualnych

grupowych i osób z tego

prawnych ogółem w gospodarstwach
rodzinnych 

1 2 3 4 5
Belgia 1 374 430 130 930 1 243 500 1 340 326
Bułgaria 3 050 740 1 606 340 1 444 400 2 440 655
Cypr 146 000 12 300 133 710 22 319
Czechy 3 518 070 2 483 500 1 034 570 909 170
Dania 2 662 590 123 020 2 539 570 1 419 145
Niemcy 16 931 900 5 356 900 11 574 990 4 130 748
Grecja 4 076 230 13 290 4 062 930 2 422 328
Hiszpania 24 892 520 7 912 590 16 979 920 11 524 721
Estonia 906 830 437 100 469 740 582 177
Francja 27 476 930 14 708 620 12 768 310 11 233 508
Węgry 4 228 580 2 188 560 2 040 020 3 175 615
Irlandia 4 139 240 13 380 4 125 860 2 458 031
Włochy 12 744 200 1 696 840 11 047 360 9 845 412
Litwa 2 648 950 358 630 2 290 320 2 128 902
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1 2 3 4 5
Luksemburg 130 880 640 130 240 112 560
Łotwa 1 773 840 157 800 1 616 040 1 431 991
Malta 10 330 700 9 630 2 343
Holandia 1 914 330 139 150 1 775 180 1 060 244
Austria 3 189 110 619 670 2 569 440 1 530 985
Polska 15 477 190 1 476 740 14 000 450 9 885 153
Portugalia 3 472 940 967 070 2 505 870 1 630 785
Rumunia 13 753 050 4 786 740 8 966 310 5 804 531
Finlandia 2 292 290 239 580 2 091 100 1 395 940
Szwecja 3 118 000 609 490 2 514 090 1 174 160
Słowacja 1 936 620 1 547 780 388 840 0
Słowenia 488 770 25 590 463 180 162 077
Wielka Brytania 16 130 490 2 513 970 13 987 280 11 860 827
UE-27 172 485 050 50 126 920 122 772 850 88 341 680
* z powodu zmiany metodologii klasyfikacji użytków rolnych w 2010 roku w bazie Eurostat wykorzystano da-
ne za rok 2007.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat
/home/ i http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ and
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

TABELA 5. Znaczenie gospodarstw rodzinnych i ich średni obszar w 2011 roku
TABLE 5. The importance of the family farms and their average areas in 2011

Udział użytków
Udział rodzinnych rolnych rodzinnych Przeciętna wielkość

Kraj gospodarstw rolnych gospodarstw rolnych gospodarstwa
w ogólnej liczbie w ogólnej powierzchni rodzinnego (ha)
gospodarstw (%) użytków rolnych

gospodarstw (%)
1 2 3 4

Belgia 61,1 97,5 51,2
Bułgaria 29,8 80,0 22,1
Cypr 3,5 15,3 16,5
Czechy 51,4 25,8 77,4
Dania 51,2 53,3 65,9
Niemcy 37,8 24,4 36,5
Grecja 27,5 59,4 12,2
Hiszpania 46,8 46,3 24,9
Estonia 32,5 64,2 91,3
Francja 28,1 40,9 77,3
Węgry 16,0 75,1 34,3
Irlandia 25,1 59,4 70,0
Włochy 35,7 77,3 17,0
Litwa 26,4 80,4 40,4
Luksemburg 55,0 86,0 93,0
Łotwa 24,4 80,7 70,3
Malta 3,8 22,7 4,9
Holandia 35,8 55,4 41,0
Austria 31,6 48,0 32,3
Polska 30,0 63,9 21,8
Portugalia 26,2 47,0 20,4
Rumunia 26,2 42,2 5,7
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1 2 3 4
Finlandia 28,2 60,9 77,6
Szwecja 11,0 37,7 150,7
Słowacja 0,0 0,0 x
Słowenia 9,7 33,2 22,3
Wielka Brytania 45,4 73,5 139,8
UE-27 30,1 51,2 24,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat
/home/ i http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ and
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

Kolejnym istotnym zasobem będącym w posiadaniu rodzinnych gospodarstw rol-
nych są zasoby pracy własnej. Często w literaturze przy definiowaniu tej formy go-
spodarowania zwraca się szczególną uwagę na wykorzystanie wyłącznie własnych
nakładów pracy. W związku z tym w analizie pominięte zostały nakłady pracy najem-
nej, które w gospodarstwach rodzinnych mają relatywnie niewielkie znaczenie, a czę-
sto ograniczane są do minimum. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej
występuje znaczna różnorodność w zaangażowaniu poszczególnych członków rodzi-
ny rolniczej w pracach w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwach rolnych kra-
jów członkowskich UE-27 zasoby pracy własnej stanowią około 7,5 mln rocznych
jednostek pracy własnej (FWU) (tab. 6). Nieznaczna ich część (około 1%) funkcjo-
nuje w grupie gospodarstw osób prawnych i grupowych (w tej grupie gospodarstw
podstawowe znaczenie ma stała najemna siła robocza). W zbiorowości gospodarstw
indywidualnych występują znaczące różnice w udziale poszczególnych państw w za-
sobach pracy własnej gospodarstw ogółem. Największa część zasobów rodzinnej si-
ły roboczej występuje w Polsce, gdzie ulokowana jest prawie 1/4 ogólnych zasobów
pracy własnej całego rolnictwa UE-27. Dużym udziałem w tej wartości charakteryzu-
je się również rolnictwo w Rumunii (20%) oraz we Włoszech (10%), co ściśle wiąże
się z dużą liczbą gospodarstw indywidualnych w tych państwach. 

W dalszych rozważaniach do zasobów pracy w rolnictwie rodzinnym nie zaliczo-
no pracujących w gospodarstwach, które nie znalazły się w polu obserwacji FADN
(nakłady pracy własnej zmniejszyły się o prawie 2 mln jednostek FWU), oraz pracu-
jących w tych gospodarstwach do pola obserwacji FADN, w których dochód na
1 FWU jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia w danym kraju (w tym przy-
padku nakłady pracy własnej zostały umniejszone o ponad 800 tys. FWU). Dzięki
tym dwóm zabiegom wyeliminowano zasoby pracy własnej gospodarstw najmniej-
szych, które nie są podstawowym źródłem utrzymania rodziny rolniczej. A zatem,
stosując dochodowe kryterium wyodrębniania gospodarstw rodzinnych spo-
śród zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych, wyszczególniono go-
spodarstwa osiągające dochód rolniczy na 1 FWU powyżej rocznego
minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. Zgodnie z tym, zasoby pracy wła-
snej tych gospodarstw na obszarze Unii Europejskiej wyliczono na 4 863 tys.
jednostek pracy własnej (FWU). Ponad 60% tych zasobów (3,1 mln) skoncentro-
wane jest w rolnictwie Rumunii, Polski, Włoch i Hiszpanii. Zasoby pracy własnej
skupione w gospodarstwach rodzinnych stanowią ponad 64% ogólnych zasobów
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własnej siły roboczej (tab. 7)9. W poszczególnych państwach członkowskich udzia-
ły te kształtowały się różnie. Najwięcej ogólnych zasobów rodzinnej siły roboczej
gospodarstwa rodzinne skupiają we Francji, w Belgii, Hiszpanii, Rumunii, Austrii,
we Włoszech i w Czechach. Najmniejszym udziałem charakteryzują się natomiast
państwa, takie jak Cypr, Słowacja, Węgry i Słowenia. W Polsce nakłady pracy własnej
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9 Zasoby pracy własnej skupione w gospodarstwach rodzinnych wyodrębnionych według przyję-
tych kryteriów tworzą ponad 54% wszystkich przeliczeniowych rocznych jednostek siły roboczej
(AWU) obejmujących zarówno nakłady pracy własnej, jak i najemnej.

Belgia 46 170 46 170 49 919 108,1
Bułgaria 336 770 336 770 138 528 41,1
Cypr 12 870 12 870 2 088 16,2
Czechy 24 040 24 040 19 044 79,2
Dania 29 950 29 950 17 477 58,4
Niemcy 348 630 331 020 179 551 51,5
Grecja 354 440 354 440 222 239 62,7
Hiszpania 563 680 563 680 537 876 95,4
Estonia 13 340 13 340 7 911 59,3
Francja 340 650 303 220 389 964 114,5
Węgry 325 050 325 050 72 536 22,3
Irlandia 152 570 152 570 47 392 31,1
Włochy 758 370 758 370 637 481 84,1
Litwa 119 850 119 840 75 443 62,9
Luksemburg 2 790 2 710 1 858 66,6
Łotwa 71 350 70 590 28 035 39,3
Malta 4 380 4 290 1 241 28,3
Holandia 95 550 95 550 44 789 46,9
Austria 97 780 96 370 82 491 84,4
Polska 1 795 630 1 795 630 746 111 41,6
Portugalia 294 420 294 420 117 652 40,0
Rumunia 1 428 710 1 428 710 1 259 561 88,2
Finlandia 47 660 45 170 31 258 65,6
Szwecja 38 920 38 920 18 096 46,5
Słowacja 15 770 15 770 0 0,0
Słowenia 68 680 68 680 16 342 23,8
Wielka Brytania 180 260 180 260 116 047 64,4
UE-27 7 568 280 7 508 400 4 862 966 64,3
* wykorzystywanie z konieczności dwóch baz danych (RER i FADN), z których FADN podaje wielkości śred-
nie, powoduje, że w niektórych krajach (Belgii, Francji) liczba i udział FWU w gospodarstwach rodzinnych
przewyższa nieco liczbę i udział FWU w całości gospodarstw indywidualnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat
/home/ i http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ and
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

Kraj

Zasoby pracy własnej (FWU)

ogółem
ogółem

w tym: gospodarstwa indywidualne
z tego gospodarstwa rodzinne*

udział (%)liczba

TABELA 6. Zasoby pracy własnej w gospodarstwach rolnych w UE według formy prawnej wła-
sności i w grupie gospodarstw rodzinnych w 2011 roku
TABLE 6. Resources of farms own work in the EU according to the legal form of ownership and in a group
of family farms in 2011
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w gospodarstwach rodzinnych według przyjętych kryteriów wynoszą ponad 746 tys.
FWU, a udział nakładów pracy własnej w gospodarstwach rodzinnych stanowi
41,6% nakładów pracy własnej w rolnictwie ogółem (1 795 tys. FWU) i 40% ogól-
nych nakładów pracy (1 869 tys. AWU) wyrażonych w rocznych jednostkach siły ro-
boczej obejmujących zarówno nakłady pracy własnej, jak i najemnej.

Istotnym wskaźnikiem obrazującym znaczenie gospodarstw rodzinnych jest ich
udział w wytwarzanej produkcji rolnej. Rolnictwo UE-27 w badanym roku wytwo-
rzyło produkcję o wartości rzędu 306 mld euro. Udział gospodarstw osób prawnych
i gospodarstw grupowych wyniósł niecałe 30% (89,6 mld euro), a gospodarstw in-
dywidualnych nieco ponad 70% (216,4 mld euro). Pośród gospodarstw indywidu-
alnych ponad 3/4 wartości produkcji tworzą gospodarstwa rodzinne (ustalone
według przyjętych kryteriów) i niecałą 1/4 gospodarstwa o marginalnym znaczeniu
ekonomicznym (niezapewniające dochodów chociażby na poziomie minimalnego
wynagrodzenia). W odniesieniu do całości produkcji rolnej gospodarstwa ro-
dzinne uczestniczą w wytwarzaniu 53,8% (164,7 mld euro) produkcji rolnictwa
UE-27, natomiast gospodarstwa o niewielkim znaczeniu ekonomicznym wytwarza-
ją niecałe 17% (51,7 mld euro) produkcji rolnictwa UE-27. Udział rolnictwa ro-
dzinnego w wytwarzanej produkcji w przekroju państw jest w skali UE silnie
zróżnicowany. W niektórych krajach oscyluje on w przedziale od 80% do ponad
90%. Tak jest w rolnictwie bułgarskim i rumuńskim, również w greckim, litewskim,
łotewskim i polskim (80,8%), a także brytyjskim, irlandzkim i belgijskim. Z drugiej
strony, liczna jest grupa krajów, w których udział rolnictwa rodzinnego w tworzonej
produkcji jest mniejszy niż 50%. Najniższy jest on w rolnictwie słowackim, a wyni-
ka to z dużego znaczenia gospodarstw osób prawnych w wytworzeniu produkcji rol-
nej (w ponad 80%) i słabości rolnictwa indywidualnego, które według przyjętych
kryteriów nie może zostać zaliczone do rolnictwa rodzinnego. Podobna sytuacja jest
w rolnictwie czeskim. Z kolei w rolnictwie cypryjskim relatywnie wysokie wynagro-
dzenia poza rolnictwem wykluczają prawie w całości możliwość zaliczenia gospo-
darstw indywidualnych do gospodarstw rodzinnych. 

Stosunkowo niewielki udział rolnictwo rodzinne w tworzonej produkcji rolnej
ma także w Niemczech, Hiszpanii, we Francji i w Holandii, Estonii i Portugalii, a jest
to głównie (poza Holandią i Danią) pochodną dużego znaczenia w wytwarzanej pro-
dukcji gospodarstw osób prawnych i grupowych. W skali całej UE rolnictwo rodzin-
ne, wyodrębnione według przyjętych kryteriów, jest nadal głównym producentem
rolnym. Duże znaczenie mają też gospodarstwa grupowe, natomiast gospodarstwa
indywidualne niezaliczone do gospodarstw rodzinnych ze względu na ich słabość
ekonomiczną i niezapewnianie rodzinie rolniczej wynagrodzenia za pracę własną na-
wet na poziomie minimalnego wynagrodzenia, mimo że tworzą zbiorowość liczącą
ponad 8 mln (ponad 2/3 wszystkich gospodarstw rolnych w UE) – wytwarzają tylko
około 1/6 produkcji rolnej w UE.

Jak wskazywano we wstępnej części artykułu, analizę roli rolnictwa rodzinnego
przeprowadzono wykorzystując także jako kryterium dochód z gospodarstwa rolne-
go na 1 FWU na poziomie przynajmniej przeciętnego wynagrodzenia za pracę
w działach pozarolniczych, czyli innymi słowy – według tego kryterium do gospo-
darstw rodzinnych zostałyby zaliczone tylko te, które w przeliczeniu na 1 FWU 
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osiągają dochód parytetowy. To kryterium można jednak traktować w obecnych ana-
lizach rolnictwa UE w wymiarze postulatywnym. Wskazuje ono bowiem, jak liczna
jest grupa gospodarstw rolnych, które mogą we właściwy sposób zagwarantować
procesy reprodukcji rozszerzonej w gospodarstwie rolnym, przy równoległym za-
pewnieniu rodzinie parytetowych dochodów pochodzących z gospodarstwa rolnego.
Jest to więc docelowa grupa gospodarstw indywidualnych, z których wykształcać się
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Belgia 7 247,8 1 431,1 5 816,6 5 688,8 78,5
Bułgaria 2 536,7 1 090,4 1 446,3 2 725,8 107,5
Cypr 458,9 154,3 304,5 0,0 3,3
Czechy 3 852,2 3 022,4 829,8 906,2 23,5
Dania 8 430,8 1 014,8 7 416,0 3 395,4 40,3
Niemcy 41 494,1 12 744,6 28 749,5 12 907,1 31,1
Grecja 6 872,8 335,7 6 537,2 5 716,3 83,2
Hiszpania 34 173,1 12 592,0 21 581,1 11 943,4 34,9
Estonia 594,6 393,8 200,8 215,8 36,3
Francja 50 733,2 32 680,7 18 052,5 19 380,0 38,2
Węgry 5 241,0 2 607,5 2 633,5 3 572,7 68,2
Irlandia 4 297,7 126,4 4 171,3 3 484,3 81,1
Włochy 49 460,3 4 500,5 44 959,8 33 602,0 67,9
Litwa 1 526,3 358,5 1 167,7 1 413,8 92,6
Luksemburg 268,6 38,1 230,4 189,9 70,7
Łotwa 777,2 185,6 591,6 708,6 91,2
Malta 95,9 15,6 80,3 51,2 53,4
Holandia 18 930,0 3 870,9 15 059,0 5 502,3 29,1
Austria 5 879,3 412,4 5 466,8 4 229,3 71,9
Polska 18 987,1 1 862,6 17 124,4 15 340,4 80,8
Portugalia 4 639,7 1 545,7 3 094,1 1 237,0 26,7
Rumunia 10 420,3 3 045,1 7 375,3 10 419,7 100,0
Finlandia 3 097,6 616,2 2 481,5 2 048,6 66,1
Szwecja 3 733,3 1 078,9 2 654,4 1 466,9 39,3
Słowacja 1 731,0 1 392,8 338,2 0,0 0,0
Słowenia 913,2 92,7 820,5 432,8 47,4
Wielka Brytania 19 555,0 2 368,9 17 186,0 18 090,9 92,5
UE-27 305 947,6 89 578,2 216 369,4 164 669,1 53,8
* wykorzystywanie z konieczności dwóch baz danych (RER i FADN), z których FADN podaje wielkości śred-
nie powoduje, że w niektórych krajach (Bułgaria, Rumunia) wielkość i udział standardowej produkcji w go-
spodarstwach rodzinnych jest równy lub nawet nieco przewyższa wielkość i udział standardowej produkcji
w całości gospodarstw indywidualnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat
/home/ i http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ and
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

ogółem
ogółem

Wartość produkcji (mln euro)

Kraj gospodarstwa indywidualne
grupowe i osób

prawnych

w tym:

udział (%)tys. euro

z tego w gospodarstwach 
rodzinnych*

TABELA 7. Wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych według form prawnych
i w grupie gospodarstw rodzinnych (mln euro) w 2011 roku
TABLE 7. The value of output production in farms according to legal forms and in a group of family
farms (million euros) in 2011
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będzie w przyszłości rolnictwo rodzinne w UE. W przekroju całej UE według kryterium
dochodu parytetowego do gospodarstw rodzinnych mogłoby zostać zaliczone zaledwie
co 20. gospodarstwo rolne, a w Polsce co 10. (tab. 8). Zarówno w Polsce, jak i w całej
UE w gospodarstwach tych znajduje zatrudnienie kilkanaście procent obecnych zasobów
siły roboczej występujących w rolnictwie. Jednak w Polsce parytetowe gospodarstwa ro-
dzinne użytkują 37% całości UR i wytwarzają 56,6% produkcji rolnej, natomiast w prze-
kroju całej UE odpowiednio niecałe 15% UR i nieco ponad 20% produkcji rolnej. 

PODSUMOWANIE 

Do wyłonienia gospodarstw rodzinnych i posiadanych przez nie zasobów zastosowa-
no w artykule dwa podejścia. W pierwszym z nich do grupy gospodarstw rodzinnych
zaliczono gospodarstwa osiągające dochód w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnio-
ną rodziny na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia netto. Drugie po-
dejście oparte było na kryterium dochodu odpowiadającemu przeciętnemu
wynagrodzeniu netto. Analizy przeprowadzono głównie w oparciu o pierwsze kryte-
rium. Zgodnie z nim, z ogółu 11,7 mln gospodarstw indywidualnych postulat rodzin-
nych spełnia 3,6 mln gospodarstw, które warunkować będą dalsze możliwości
rozwojowe rolnictwa rodzinnego. Na obszarze Unii Europejskiej rodzinne gospodar-
stwa rolne zajmują powierzchnię 88,3 mln ha użytków rolnych, co stanowi ponad
połowę użytków ogółem. Przeciętne gospodarstwo rodzinne ma powierzchnię 
24,4 ha UR. Rolnictwo rodzinne angażuje 64% (4,9 mln) rocznych jednostek pracy
własnej całego rolnictwa Unii Europejskiej (7,5 mln) oraz odpowiada za wytworze-
nie około 54% (164,7 mld euro) wartości całej produkcji rolnej (300 mld euro). 

Obserwuje się istotne zróżnicowanie roli rolnictwa rodzinnego zarówno w starej,
jak i nowej UE. Są kraje, w których dominują i będą dominować gospodarstwa 
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gospodarstwa indywidualne: dochód 
z gospodarstwa rolnego na 1 FWU 

przynajmniej na poziomie minimalnego
wynagrodzenia za pracę w gospodarce

gospodarstwa indywidualne: dochód 
z gospodarstwa rolnego na 1 FWU 

przynajmniej na poziomie przeciętnego
wynagrodzenia za pracę w działach 
pozarolniczych (dochód parytetowy)

Kryterium delimitacji

Wyszczególnienie

Polska UE-27 Polska UE-27
Liczba gospodarstw 30,0 30,1 9,6 4,6
Powierzchnia UR 63,9 51,2 37,0 14,6 
Zasoby pracy własnej 41,6 64,3 15,1 17,1
Wartość produkcji 80,8 53,8 56,5 20,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat
/home/ i http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Source: Own research based on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ and
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

TABELA 8. Znaczenie gospodarstw rodzinnych w rolnictwie polskim i rolnictwie UE-27 (udział
w %) w 2011 roku
TABLE 8. The significance of family farms for Polish agriculture and  the agriculture of the EU-27
(share in %) in 2011
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rodzinne, np. Belgia, Luksemburg czy Dania. Z drugiej strony, istnieją też państwa,
w których rolnictwo oparte jest na rozwoju gospodarstw grupowych i osób praw-
nych, tak jak m.in. na Słowacji i w Czechach – nowych krajach członkowskich.
W Polsce gospodarstwa rodzinne odgrywają większą rolę niż przeciętnie w UE. Sta-
nowią one około 30% wszystkich gospodarstw rolnych i wytwarzają prawie 81%
wartości produkcji rolnej. Obejmują 64% powierzchni użytków rolnych, a w gospo-
darstwach tych zaangażowane jest blisko 42% zasobów pracy własnej.

Oprócz gospodarstw rodzinnych i gospodarstw grupowych oraz osób prawnych
wyróżnia się także grupę gospodarstw marginalnych. Stanowią one ponad 60% ogó-
łu gospodarstw funkcjonujących w Unii Europejskiej. Jednak jednostki te nie są
w stanie w sposób trwały generować wystarczających dochodów z prowadzonej
działalności rolniczej. Dlatego w ich przypadku ważna jest kwestia osiągania dodat-
kowych dochodów, które pochodzić mogą albo z pozarolniczej działalności (prowa-
dzonej wewnątrz gospodarstwa), albo z pozarolniczych miejsc pracy na wsi.

Znaczenie rolnictwa rodzinnego jest zróżnicowane w skali Unii Europejskiej,
jednakże można przyjąć, że 3,6 mln gospodarstw rodzinnych ma aktualne i krótko-
okresowe możliwości rozwojowe rolnictwa. Przewiduje się, że w dalszej przyszłości
w grupie krajów, w których rolnictwo rodzinne odgrywa mniejszą rolę, nastąpi
zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych spełniających postulat trwałości (nawet
przy rosnących zasobach użytków rolnych w tych gospodarstwach). Obserwowane
będzie również utrzymanie przeważającej roli gospodarstw grupowych i osób praw-
nych w państwach, w których dominacja ta została już odnotowana.
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FAMILY FARMS IN THE EU – THEIR STRUCTURAL
AND ECONOMIC DIVERSITY AND OPPORTUNITIES OF GROWTH 

Abstract: This paper identifies criteria for defining family farms on the basis of state of the
art: definitions for family farms, published in literature.
In order to isolate the family farm from the entire population of farms in the EU it has been
assumed that the farm should be owned by an individual farmer, it should be the primary
place of work and source of income. 
For the research purposes two levels of farm income per full-time paid employees were
examined: income corresponding to the net minimum wage in the country, and average
monthly gross wages and salaries. To identify the number of family farms in the EU and the
resources they control, both Eurostat and FADN databases were used.
In the EU there are 12 million agricultural holdings, including a 11.7 million private farms.
Based on the criteria of delimitation, family farms (3.6 million) account for 30% of the total
number of farms. They possess more than half (88.3 million hectares) of the agricultural land
resource of the European Union. Family farms employ approximately 64% (4.9 million) of
the family work units (FWU) and generated 54% (164.7 million) of total agricultural
production.
This separated group of farms is the potential for development of family farming.

Key words: family farms, criteria of defining, significance and opportunities of development
of family farms

07Poczta i in_19s.qxd  2015-03-23  14:55  Page 77



07Poczta i in_19s.qxd  2015-03-23  14:55  Page 78



MARIE-CLAUDE MAUREL1

FROM DISAPPEARANCE TO RECOVERY: FAMILY
FARMING IN CENTRAL EUROPE.
QUESTIONING THE PATH DEPENDENCY
HYPOTHESIS 

Abstract: Family farming is organized in different forms in the countries of Central Europe
where collectivisation had been implemented. Many of these forms are different than seen in
other parts of Europe. The reprivatisation and revival of family farming systems has been seen
to be a complex process dependent on many determining factors. This article addresses why the
various types of farms have arisen, why they survive or fail as a result of a process of
de-collectivisation. The inheritance of the organisational of farms from parent to child has had to
be replaced and questions arise about historical ownership and how this explains present forms. 
Small and large farms are generally dominate the agrarian structure. In a number of countries
the family farms of a medium and a large size is less significant. To explain this situation
a re-evaluation of institutional changes must be conducted, especially in light of both historical
and current bifurcation where smaller smooth changes to the system caused sudden ‘qualitative’
or topological changes. Institutional change has to be considered and analysed as a moment of
gradual elimination of the collectivized system through a number sequences of causally related
events, each at a different pace. The absence or the weakness of modern family farms is the
result of an unfavourable mix of both informal and formal institutions that put pressure on the
revival of family farming. The political and economic environment created during transitional
periods gave an obvious comparative advantage to large-scale farms. These same institutional
changes had no particular limiting effect on the survival of small subsistence farms. 
Path dependent mechanisms, as they can effect to outcomes at a single moment in time or to
long run equilibria of a process, are not absolute and policies implemented by reformers tend
to lead to path diversion creating a plurality of structural arrangements often inefficient. New
structural dichotomy has appeared between agricultural systems based on a high concentration
of land and the use of paid labour (the Czech case), and agricultural systems with more dual
configurations that combine family and non-family labour (Hungarian and Lithuanian cases). 
Path shifting mechanisms have been in favour of the continuity of large farms being
transformed into corporate holdings or partnerships. They consequently have inhibited the
setting up of a sustainable family farming model. Dismantling collective farming might open
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different pathways, and these pathways from collectivism to post-collectivism are not
straightforward. Consequently any consolidation of family holdings characteristic of market
societies has been slow and is incomplete.

Key words: de-collectivisation, revival of family farms, consolidation of family farming,
similarities and dissimilarities between the farm structures of CEECs small and large farms

INTRODUCTION

Family farming which is dominant production model in most market economies of
the European Union was expected to emerge rapidly in transitional countries [Swain,
1993, 2013]. Contrary to expectations, however, large farms continue to dominant in
certain Central Eastern European Countries (CEECs), such as Czech Republic,
Estonia, Hungary, Slovakia, and still maintain a presence in Lithuania, Romania,
Bulgaria. In most CEECs, the number of small farms of a subsistence type is
overabundant and the number of family farms of a medium size is only marginal.
Two decades after large-scale de-collectivisation, the dual character shaping agrarian
structures remains a peculiarity, and its persistence defies expectations. The paper
attempts to explain the reason for a difficult and still uncertain recovery of family
farming in selected CEECs. 

The genuine question has to do with the nature of identifiable forms of production
in post-collectivist agriculture, how these are related to earlier forms, and in what
way they demonstrate continuity or discontinuity. Trajectories of transformation
must be placed in the socio-historical context specific to areas in which agrarian
structures, which were historically shaped by large estates, went through agrarian
reforms in the twentieth century before being transformed during the collectivist
period. The filiation of organisational forms has to be replaced in this specific
historical perspective. Taking in account the assertion that “history matters”, the
paper would like to discuss the weight of determination of the past and the way in
which this past is supposed to count.

The first part of the paper provides a description of the similarities and
dissimilarities between the farm structures of selected CEECs. In some countries,
large farming prevails, though in a new social format, while in others, they were
broken down and divided during the time of institutional change. The relative
importance of large and small farms in Central European agricultures is examined
and the limited place for medium size holdings is highlighted.

The second part of the article investigates a hypothesis that agrarian structural
evolution is a path dependent process2. This suggests that initial environmental
conditions leave a persistent mark (or imprint) on organisational collectives, thus
continuing to shape behaviour and outcomes in the long run. The extrication paths
from a previous collectivised structure are considered to assess the causal influence
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limited by the decisions one has made in the past, even though past circumstances may no longer
be relevant.
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of an institutional context – which is generally country-specific – on the
transformation of farm structures. Small differences in the implementation of
privatisation laws could explain a disproportionate cause of later circumstances.
These effect is that amplifications of a few processes may have repressed the process
of consolidation for family farming. To account for the weakness of family farming,
the whole process of institutional change must be re-contextualized both in its
previous historical bifurcations and in its more recent pathways. Institutional change
plays a key role in determining new organisational forms.

The third part attempts to outline future challenges. This includes a perspective
for the recovery of family farming and addressed whether small family farms will be
able to fit within a new institutional environment which is partly embedded in
a national context and also partly influenced by the European CAP. It also addresses
economic and social challenges facing the development of family farming in these
CEECs.

1. STRUCTURAL AGRARIAN DUALISM, AN UNCHANGING
FEATURE IN SELECTED CEECS
1.1. Family farming as the weak link in post-collectivised agricultures

Common Agricultural Policy (CAP) provides no universal definition of what should
be considered as a genuine family farm, and yet, its importance is mentioned in
a large number of reports3. There is large diversity in family farms in the EU, in
terms of their size, activities they engage in, their availability of resources, their
degree of market integration and competitiveness4. Family farms operate at different
scales of production and in different economic, agro-ecological and social contexts
and, consequently, it is hard to describe what family farming, per se, is. Definitions
can be based on farm labour (the share of labour provided by the family), on
ownership (and thus inheritance of business assets) on managerial control (as a farm
business where the family bears the business risk), or on their legal status (sole
holder). Each of these definitions will present a different picture of what is family
farming. A recent report (published by the DG for Internal policies, Policy
department B: Structural and cohesion policies), discussed these definitions and
embraced the whole range of diverse family farming within the EU: 

Family farming covers a wide range of farm types and sizes, with both full- and
part-time farmers, and farmers with and without other gainful activities. The
objectives of some family farms are focused on commercial farm business
operations, while others produce mainly to satisfy household food needs, the
so-called semi-subsistence farms (SSFs). In the EU, there are also many “lifestyle”
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3 When launching the UN’s International Year of Family Farming 2014, Dacian Ciolos, the
Commissioner emphasized that over 95% of farm holdings in the EU are family farms, and that
family farms are the foundations on which Europe’s CAP was built. They continue to stay at the
heart of European agriculture as robust generators of competitiveness, growth and jobs, of
dynamic and sustainable rural economies.
4 Conceptual and statistical definitions of “family farm” vary within the EU. The choice of
definition greatly affects the numbers of holdings, land areas and economic significance. 
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(sometimes called “hobby”) holdings, belonging to families with substantial non-
agricultural income. Commercial farmers have different sizes expressed in area or in
Standard Output1 (SO); they can be large, medium or small. The majority of SSFs
and lifestyle farms are very small in land area and often output. Often, but not
always, they are run by pensioners. Many family farmers and members of their
households are working part-time on-farm, or have other gainful activities. In such
cases, family labour may play a minor role, at least in terms of income returns to the
household. [Davidowa, Thomson 2014].

This complexity of observing and identifying family farming in the CEECs
requires taking into account the heterogeneity of criteria (size, economic and social
roles, and relative position in the total agrarian structure of a country) and the great
diversity of organisational forms. Various farm types are present in the Central
Eastern European agricultures but not in the same proportions as in the EU-15. For
instance, subsistence farm and semi-subsistence farms, very small and small farms,
are overrepresented in the agrarian structure while the significance and number of
family farms of medium and large size is smaller. Commercial family farms in the
countries of this study are generally few in numbers. Agricultural census and national
surveys classify them as “individual” or “private” holdings run by a sole holder with
the help of the family members or not5. They can be characterised by the sales of
production, their business management, their use of a family work force, and utilise
family assets (land, building, cattle and technical equipment). This is often in
contrast to family farms, which have had property passed down from one generation
to another, thus enhancing a strong link between land and capital property and
family(often seen in Old Member states or in Poland), and in CEECs where family
farms have been recently established and their future sustainability is not secured. 

Large scale commercial family holdings are often missing in the agrarian mix as
this kind of organisation have encountered to many obstacles and difficulties to
recover after a long period of collectivisation. Family farming is considered to be an
evolving and polymorphic form of organization, with its own running patterns and
its own social characteristics, in the context of the contemporary agrarian structures
among CEECs. In most post-collectivised agricultures, the structural issue cannot be
analysed in terms of family versus non-family farming, but as large versus small
farms, which are overwhelmingly in family ownership.

1.2. Large and small farms

There are specificities and singularities of post-collectivised agriculture that have
to be underlined. Dual profiles of agrarian structures are characteristic of Central and
Eastern European Countries that experienced collectivisation. Under defined
production systems the coexistence of large farms and small farms is a persistent and
common feature. Data collected by Eurostat, using a methodology common to the
entire European Union (EU), can be used to identify the specific traits of farm
structures in the New Member States and to identify what differentiates them from
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5 The share of family labour in total regular farm labour varies according to the size of the farm,
decreasing on the largest ones.
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each other and from the older Member States (the EU-15). The use of this data allows
for the resolution of a problem of using a categorisations in each country that
designated the new legal forms that emerged after privatisation. To calculate the size
of farms, several indicators can be used, including an economic dimension, the
labour force recruited, agricultural outputs, and the utilised agricultural area. The
perspective adopted requires addressing the issue of the degree of land concentration,
with an emphasis on utilised agricultural area (UAA). 

The criteria used for defining very large farms is relative and requires assessed
country by country. Data provided by the Farm Structure Survey (FSS), formed the
basis of a study published by Eurostat and highlighted their role and characteristics
[Martins and Tosstorff 2011, p. 1–7]. In order to compare the weight of the largest
units in Europe, the authors classified the farms by size, which allowed them to
differentiate between two groups: the smallest farms, occupying 80% of the UAA,
and the largest group, which represented 20% of the UAA. However, the threshold
for defining very large farms was not uniform since it took into account the statistical
distribution of farms in each country. Thus, its value varies from more than 2,782 ha
in Slovakia, 2,500 ha in the Czech Republic, 1,868 ha in Hungary, 1,814 ha in
Bulgaria, 1,178 ha in Estonia, to 832 ha in Romania (see Table 1).

TABLE 1. Very Large Farms
TABELA 1. Bardzo duże gospodarstwa rolne

Number Minimum Average  Average Workers
Country of very threshold Average SGM number as % ha per 

large farms (in ha) size (in ha) per farm of workers of total AWU
(in €100) in AWUs

Bulgaria 195 1,814 3,128 718 38 2 82
Czech Republic 199 2,500 3,531 1,973 117 17 30
Estonia 91 1,178 1,988 530 50 14 40
Hungary 267 1,868 3,164 1,467 87 6 37
Latvia 420 384 844 217 16 6 54
Lithuania 574 369 923 272 25 8 37
Poland 12,392 74 250 140 5 3 50
Romania 1,526 832 1,802 257 13 1 140
Slovakia 1,675 27 58 58 3 6 19
Slovenia 98 2,782 3,934 1,220 125 13 32
Beyond this threshold, all farms cover over 20% of the UAA of the country.
SGM=Standard gross margin.
Source: C. Martins and G. Tosstorff, 2011: Large Farms in Europe. Eurostat, Statistics in Focus No.
18/2011: Agriculture and Fisheries
Źródło: C. Martins, G. Tosstorff, 2011: Large Farms in Europe. Eurostat, Statistics in Focus No. 18/2011:
Agriculture and Fisheries.

The presence of very large farms (over 1,000 hectares)6 is a characteristic of
agriculture in certain CEECs. These farms are small in number, in both absolute and
relative terms (under 0.5%). This distinctive structural characteristic concerns only
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6 Over 3,000 hectares in area on average for large farms in the Czech Republic, Bulgaria,
Hungary, and Slovakia, 1,800 in Romania, and 1,000 in the Baltic countries.
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agricultural systems formerly dominated by the collectivised model of land
consolidation. Data shows a sizable gap between very large and average-sized farms
in each of these countries. These very large structures concentrate a significant
portion of paid labour in agricultural employment. They employ 16.9% of the
agricultural workforce in the Czech Republic, 14.2% in Estonia, 13.4% in Slovakia,
7.9% in Lithuania, 6.3% in Latvia, and 5.7% in Hungary, or slightly more than the
known percentage for the entire European Union (5%). Agricultural paid labour
retains a dominant position in the most concentrated agricultural systems, namely in
the Czech Republic and Slovakia, and to a lesser extent in Hungary. The volume of
the labour force (166.5 annual work units – or AWU – in the Czech Republic, 125 in
Slovakia, and 86.6 in Hungary) is much lower than that of the former collective
cooperatives and State farms, which gathered together several hundred workers7. 

In most CEECs countries the number of small and very small farms is substantial.
Despite the on-going consolidation process, farming is still carried out primarily on
small or very small holdings8. In a number of countries this majority of holdings are
small and they cover only a minor part of the agricultural area.

A commonly agreed definition of small farms does not exist even though they
received increased attention in the European political debate following the accession
of New Member States (NMS), in particular of Romania and Bulgaria. Different
criteria can be used to describe small farms. The threshold for any given criterion
should reflect a great diversity of structural patterns throughout the EU-28. This
threshold can be designed in absolute and relative terms9. Relative values show
which share of farms would be considered small if a relative threshold is applied to
cover the smallest farms whose combined UAA (or AWU or ESU) makes up 10% of
the total UAA in the Member State.

From a conceptual and methodological point of view, the meaning of “smallness”
is not about the size of the farm per se, but about the objectives small farms should
fulfil from a political point of view including what is to be expected of these farms
and what purpose do they fulfil [Hubbard 2009]. Many of these small farms may be
characterised as being semi-subsistent, meaning that more than 50% of their output
is for own consumption. The large majority (86% of all semi-subsistence farms) are
located in EU-12 (NMSs) of which 62% are in Romania. Many observers may view
family farms as being synonymous with smaller farms. In political debates confusion
arises because the term ‘family farms’ is used as being synonymous with small farms
rather than as a conceptual definition of this category of holding. All small farms are
family farms but all family farms are not small.
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7 The AWU measures the quantity of human labor provided on each farm. This unit is equal to the
labor of one person employed full time for one year.
8 A threshold is defined under which a unit is too small to be counted as an agricultural holding
(e.g. 1 hectares of UAA, a minimum of 5 pigs, 50 m2 under glass or 100 m2 under vineyard). Each
Member State defines its own set of thresholds in order to meet the targeted coverage. This means
that the smallest farms (under the threshold) are not surveyed. To obtain the 98 % coverage of the
UAA and the Livestock most countries set the threshold to include farms with a UAA over 1 ha.
The Czech Republic has set the thresholds to the maximum allowed in the FSS 2010: 5 hectares.
9 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/pdf/02_en.pdf
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1.3. The Diversity in Post-Collectivised Profiles

New structural distinctions have appeared between agriculture systems based on
a high level of land concentration and the use of wage labour and those agricultural
systems with a more dual configuration that combine family and non-family labour.
There are illustrated in Czech agriculture, in which farms are mostly of a very large
size, in Hungarian agriculture, in which farm size categories are more diverse and in
Lithuanian agriculture in which small and medium family farms are more numerous.

In the Czech Republic, 90% of the UAA is cultivated by holdings of more than
100 hectares. Numbering 4,420 in 2010, these make up 19, 3% of the total. These
large areas (averaging 788 hectares) are mainly farmed by tenants. Of these, a half are
large family- or non-family-managed farms, while the other half consists of corporate
farms. Over two-thirds of these large farms employ more than three AWUs. Labour
productivity in these systems, which tend to focus on arable crops (such as grains,
oilseeds, and industrial crops) rather than on animal production, remains low. These
large farms, moreover, develop complementary activities (particularly contract work)
in order to make full-time use of a still large workforce. Comparing with other CEECs
agricultures, Czech small farms are few in number (15, 5% of holdings) whilst
medium-sized farms (10–100 ha) account for 47% of the holdings. In this latter group,
a sub-group of farms of 10–50 ha is significant and represents more than a third of
these holdings and 5,5% of the total UAA. (See figure 1).

Hungarian agriculture is characterized by having a more diversified agrarian
structure. In 2010, of 576,990 production units surveyed by a FSS investigation,
around four-fifths are very small farms (less than two hectares) occupying only 3%
of the UAA. Holdings under ten hectares account for only 10 % of the UAA but they
provide security for a large family-based labour force (72% of the people working in
agriculture). Medium-sized farms (10–100 hectares), which number 7.1 % of
holdings account for about 17% of the UAA. Meanwhile, the large and very large
farms, more than 100 hectares, represent 1.3% of holdings and account for 64.2% of
the UAA. They employ, however, only 6.5% of the labour force working in
agriculture (See figure 2).

Lithuanian agriculture has a wider distribution of small, medium and large sized
farms. (See Figure 3). According to an Agricultural census in 2010 the majority of
the agricultural holdings (58 %) were found to be less than 5 hectares of UAA. These
small farms account for less than 12% of total UAA, however they employ
a significant percentage (38, 8%) of the AWU. Farms in the range of 2 ha to 4.9 ha
UAA are the most common, accounting for 42 % of all agricultural holdings, 10% of
UAA and 28% of the agricultural labour force. The importance of this particular
group is a feature specific to the Lithuanian agrarian structure. 78% of holdings have
less than 10 ha (UAA), these employ two thirds of the agricultural labour force but
account for only 22% of total UAA. Medium sized farms (10 ha to 100 ha) equate to
19% of the total number of holdings, employing 28.9% of the agricultural labour
force and encompass 37% of the UAA. As in other post-collectivist agricultures,
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most of the agricultural land (42% of the UAA) was controlled by a small number of
large farms (2%) with 100 hectares or more of UAA. 

Agrarian restructuring had taken different pathways. In Czech Republic, the
revival of family farming has been a limited phenomenon, whereas in Hungary and
in Lithuania, the reshaping of agrarian structures has seen the emergence of very
small family farms and of a limited number of medium sized holdings individually
or family managed. 

These dissimilarities have lead to retracing the relations between the initial
conditions of exit from collective farming (the “extrication paths”) and the results
these paths were supposed to lead to.

2. DEPENDENT TRAJECTORIES: THE LIMITATION OF A FAMILY
FARMING MODEL
2.1. Institutional change in context

A question arises why certain types of farms evolve, survive, or disappear when the
institutional environment changes, and in which way do the post-collectivist social
forms demonstrate continuity – or conversely, discontinuity – with preceding ones.
With the break-up of collectivised structures, the process of converting State and
cooperative farms took multiple paths, via transitional forms, that in a way prepared
a softer exit for agricultural producers who were not prepared for such a wide
reaching restructuring process. 

The main aim was to change the institutional environment; the economic,
political, and legal institutions10, that define formal rules and influence the
conversion of inherited organisations into new versions. Institutional change may be
viewed as a complex nexus of dynamic processes operating at different paces. To
understand the diversity of post-collectivist social forms, it is necessary to retrace
complex institutional changes that take place in the agricultural sector. To transform
the collectivised structure a set of legislative measures aimed at re-establishing
individual property rights over farm capital assets (land, machinery, buildings)
through privatization, were adopted. These were established over a relatively short
period of time. These new legal mechanisms fully transformed the relationships
between land property, capital and labour and formed the basis for new organisations
to emerge. Institutional mechanisms, however worked in favour of structural
continuity or discontinuity, with the result that the hypothesis of a path dependent
dynamical process can now be questioned. It raises the issue of how institutional
change occurs through sequences of causally related events11. The decade following
the change of regime was a time of gradual elimination of the collectivist legacy and

87

10 We understand here the term “institution” in the sense defined by Douglass North: Institutions
are humanly derived constraints that structure human interactions. They are made up of formal
constraints (such as rules, laws, and constitutions), informal constraints (such as behavioral
norms, traditions, and self-imposed codes of conduct), and the characteristics of their application
[North 1994, p. 361].
11 Path-dependent process deals with “reactive sequences” where a primary event sets off
a temporally-linked and causally-tight deterministic chain of events. 
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progressed at various paces according to the local, regional and national situation.
The historical and geographical context determined in which the strategic choice of
dismantling collective farms and has oriented the “extrication paths”.

2.2. Mental models as a kind of cultural path dependency 

Under forty years of a communist regime, collectivist-based attitudes, behaviours,
norms of conduct became firmly embedded in mental models. Mental models are the
micro-level basis of culture because they described the underlying beliefs that
influence the way people behave and how they think the world works [Koestler 2005,
p.107]. Mental models are crucial in understanding the willingness of people to
change. They can only suggest the effects of embedded informal institutions12 on the
restructuring process. These mental models, which were shaped by collectivist
ideology, influenced the attitudes of farm workers relative to the transformation of
property rights either on land or assets and to the strategy they have to think about
in a new and uncertain institutional context. 

Farmers, new farmers had to cope with critical choices, every person having to
learn to play a new game without any real knowledge and experience. The ability to
adjust a strategy to these new conditions was embedded in mental models and was
dependant on family history (former peasant origins or not), their social position in
the hierarchy of the former collective farm, as well as their level of education and
training. [Halamska, Maurel 1997]13. Studies were conducted in 1991 among
workers and management staff on several collective and state farms highlighted
values attached to collectivist social relations [Maurel 1994b]14. A large number
shared attachment to collective property, security of employment, and social
protection as both employees of State farms or members of cooperatives. In contrast,
the concepts of a market economy, labour efficiency, profit-sharing, private
appropriation, and responsibility were not met with much enthusiasm. Supporters of
the collectivised model – or at least of a revised version of the neo-collectivised
type-were in a large majority on the eve of de-collectivisation [Lamarche, Maurel
1995]. This state of mind made it difficult for them to adjust to the formal restrictions
resulting from the re-establishment of property rights, because it encouraged relative
inertia on the part of workers of the de-collectivised farms. 

88

12 We adopt here the distinction established by Oliver Williamson between informal institutions
(first level) and formal institutions (second level) [Williamson 2000]. According to Williamson,
second level institutions are formal rules that are to say laws, property rights. Once established they
contribute to make individual behavior predictable.
13 The collectivist rural societies were made of separate groups having different positions in the
technical division of labour and correlatively in the social hierarchy of the enterprise. The most
important social divide was between the managing staff, the so-called “green barons”, and the
group of performers, with personnel of the middle level belonging either to the first or the second
group.
14 A survey was conducted among 367 persons working in cooperative or state farms in Poland,
Hungary and the Czech Republic. This field work has brought to light the ideal models borne by
workers as well as the characteristics and modes of operation of the new social forms of
production.
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At the beginning of 1990’s, only a small number of people were ready to become
family or independent producers. The mental model suggests that peasant type were
not among those determined to become private farmers and have concrete plans to
set up an independent farm. Adaptation to the new context requires specific attitudes
and abilities to set up and to run an independent holding. Some of these required
aptitudes are listed:

Required aptitudes:
� Openness to change.
� Acceptance to bear the risk of starting a new activity. 
� Preference for self-reliance as opposed to collective action.
� Preference for being self-employed.
� Attitude in favour of private land ownership.
� Belief in comparative advantage of family or independent work.
� Understanding of the formal rules.

The number of potential entrepreneur-farmers was limited. A small group decided
to become private farmers (no more than 10%), a second group, not fully prepared,
wanted to have their own farm but their plans were to have smaller farm either
subsistence type or as a commercial enterprise. A third group consisted of those who
did not intend to be real farmers but wanted to keep a food-producing activity on
a small plot. The fourth, and the most numerous group, was composed of workers
rejecting any proposal connected with land property and were disinterested in
running a farm. These groups were represented in quite similar proportions in the
Czech Republic and Hungary on the collective farms in which investigations have
been made [Lamarche, Maurel 1995]. A similar remark could be made for Lithuanian
kolkhoz’s on the eve of de-collectivisation [Maurel 2002].

2.3. Changing land property relations

The basis of de-collectivisation is the change of property rights in agriculture. The
restoration to private property made legislators confront two tasks of utmost
importance, namely defining the terms for the redistribution of land and the means
of production. Two choices were available: either organise this redistribution to
original landowners and their heirs, or favour those who through their labour, had
contributed to the accumulation of farm capital (managers and workers). Depending
on the country, the methods of granting property rights combined these two
principles in various ways: “to each according to his contribution,” and “to each
according to his labour.” The restitution of lands confiscated by the Communist
regime was settled differently in each country. In Hungary, all forms of automatic
re-privatization of land were ruled out by granting the former owners compensation
vouchers that allowed them to bid for land, and farms were required to put up for
auction. In Czech part of the Czechoslovakia Federation, the preferred method was
to give back land and inventory15 to the former owners in kind. Finally, new laws16

89

15 The inventory included livestock and agricultural equipment handed over to the cooperative by
peasants.
16 The December 21, 1991 law in Czechoslovakia, and the January 17, 1992 law in Hungary.
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ended collective appropriation by distributing the cooperatives’ common assets (such
as buildings, equipment, and livestock) among the beneficiaries. Czech legislation
indicated who could acquire property rights and the allowed deadlines to lay claim. 

In Lithuania, following independence, a set of acts was adopted giving the
legislative basis for new agrarian reforms re-establishing the rights to private property
and returning land to their former owners, privatizing the assets of kolkhoz and
sovkhoz, regulating conditions of land division and settling the creation of agricultural
partnerships. Two years later, amendments were taken to address limitations hindering
the restitution process to landowners and allowed them to lease the land. In 1994,
a new act was introduced, which among its clauses, was the critical actual allotment of
a plot (2–3 ha) to every rural household even to those who had never owned land
before. Thousands people wanted to take advantage of the new law allowing them to
own land. After the return to power of the Conservative and Christians democrats, in
1996, new acts were adopted removing limitations on the land restitution process. The
lawmakers have obviously favoured private interests of former landowners, individual
holders and plot users to the detriment of developing agricultural partnerships.

In the three principle countries of this study, privatization of land and assets led
to the development of a new situation in agrarian relationship. This included greater
fragmentation of land ownership and a split of capital property from labour. The
stage of legal appropriation produced a large and very heterogeneous category of
landowners17. Some of them were ready to engage in effective production (economic
appropriation) while the great majority was passive and only interested by the land
and assets they received with the purpose or hope of later renting or selling it. This
initial phase, termed “primary appropriation,” was followed by a secondary
appropriation sequence (also known as a “second wave of privatization”) in which
control over management of the assets was at stake. Two main types of deliberate
action prevailed: the implementation of control strategies (internal or external)
within inherited farms, and the creation of new enterprises with different legal status
based on the redemption and acquisition of privatized assets. The main beneficiaries
were a group composed of former managers of state and collective farms. At this
time, many employees and cooperative members were unemployed and were left
without any source of income apart from their subsistence plot18. 

In Lithuania, through new legislation, adopted in 1996, a “second wave of
dismantling” the partnerships (successor of former collective units) took place. In
1999, the government then decided to implement an agricultural policy supporting
and protecting “farmer’s farms and family farms”. Despite political instability, the
strategic choice in favour of private farming (family type or entrepreneur type) was
reinforced by the adoption of a normative framework guarantying their development.

90

17 However, the nominal allocation of property rights was not enough to restore property’s role as
an economic mechanism. In most cases, there was no real appropriation of assets by their holders,
who were quickly confronted by economic, social, and psychological barriers that restricted their
freedom of use.
18 The break-up of relations between large farms and household plots negatively affects the
incentive to become a private farmer.
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TABLE 3. Procedures of privatising land and assets
TABELA 3. Procedury prywatyzacji gruntów i aktywów

Procedures of Land Czech Republic Hungary LithuaniaPrivatisation

Source: The author.
Źródło: Opracowanie własne.

The institutional change concerning property rights opened up a range of
opportunities. Under various legal forms, the privatization of land and assets
permitted the redeployment of the main factors of production (land, capital and
work) by converting pre-existing organisations or creating new organisational
structures19 (See Table 4). Legal appropriation gave rise to many different
strategies of becoming producers. A new structural diversity of social forms
emerged from this privatisation reshaping process. These can be defined by their
material and technological dimensions, the way in which they combine the factors
of production (land, capital, and labour), and the systems of values and
representations that are linked to them (relation to the land, to capital, and to
labour). 
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Appropriation or
re-appropriation

Restitution or
compensation

Allocation

Procedures of assets
privatisation

Legal transformation of
former collective farms
(status)

Restitution to
landowners dispossessed
of their land and assets
after February 1948

Transformation of
agricultural
cooperatives. Dividing
capital shares between
beneficiaries according
to contribution in land,
assets and work.

Allocation of land to
independent “peasant
holdings” (1989)
Restitution to the former
landowners of land and
assets that were
nationalized

Allotment of 3 ha to
every rural household

Law about Privatization
of state-owned farms
regulating the ways and
methods of dividing
large farms into smaller
units and their sale to
groups of people (with
vouchers).

Agricultural partnerships

Former landowners had to be
partially compensated for the
value of land lost, converted
in vouchers.
Land auctions for getting
land with vouchers
Allotment of a plot to
cooperative members and
employees without land

Cooperative Transformation
law defined those who had
the right to participate in the
“naming” of cooperative
property (members, heirs of
members), distribution of
shares according to length of
membership and to the value
of the property contributed
to the cooperative

Cooperative’s members are allowed to withdraw their
land if they are ready to cultivate it (1990–1989)

Cooperatives of owners, corporate companies

19 The restructuring occurred through adaptation to these changes on the part of both formal and
informal institutions operating at their own pace. This process was spread out over the entire
decade of the 1990s. 
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Based on different intentions, there was an orientation towards family-based
farming either as the subsistence-micro farm20, or the independent family holding (or
sole holder farm21). The first one was the most widespread and adopted by a large
number of rural households, the other one turned out to be highly selective. 

TABLE 4. Post-collectivist Social Forms 
TABELA 4. Inne (niż gospodarstwa rodzinne) formy gospodarowania po transformacji 

Social forms Legal entity Land assets Assets Labour Relation
of production Farm capital to the market

Production Cooperative of Leased from a Members’ Wage workers Dominant market
cooperative landowners, large number of ownership (employees and orientation

agricultural small landowners stock members of 
association cooperatives)

State-owned Dependent on State ownership State is the major Wage workers Dominant market
enterprise State agencies (lease) stockholder orientation
Companies Joint-stock Majority leased, Stock (with a Wage workers Exclusive market
(corporate company, public possibility of majority held by (permanent and orientation
farming) limited liability purchase management) seasonal)

company (depends on 
country)

Family or Sole holder Owner and tenant Buildings, Mainly family Dominant market
non-family- farming machinery, orientation
-managed farm livestock
Small Mainly not Mainly in Work tools, few Exclusively Subsistence main
semi-subsistence registered Ownership heads of family orientation
farm livestock Part time and 

full time
Source: The author.
Źródło: Opracowanie własne.

2.4. A selection process not in favour of family farming

Newly set up farmers were challenged by having to learn new market conditions.
Over a short period nearly all the former supplying and distribution networks
disappeared or were radically transformed. At the beginning of the transition
period, non-transparent markets relating to the inputs and outputs of
food-producing raised information costs. Finally, coordination mechanisms played
a major role in determining the comparative advantage of individual types of farm.
The system was in favour of large-scale producers able to sell a large amount of
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20 On their small plots, inherited from former collectivist system, with the help of basic know-how
and rudimentary tools, the rural households were able to avoid the destructive impact of market
competition and to keep a stronger control on the adaptation of their producing activity to their
needs. 
21 The criteria of the legal form cannot be used to define accurately family farming. If the family
farmer is normally a sole holder, a large number of small farmers are not registered as such.
A certain amount of sole holders’ farms can be considered as “family farms” even if they don’t call
on the household members’ work and are mainly supplied by hired labour. This is the case of large
family-run companies or partnerships between relatives that resemble sole-holder family farmers.
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produce to manufacturing or to call down large financial subsidies. In general, at
the beginning of the period, following privatisation, inefficient second-level
institutions increased transaction costs at the expense of independent private
farming. Markets make up a critical second-level institution. Many informal
institutions stood in the way of restoring independent or family farming. The sector
was reluctant to take credit and becoming indebted. There was a lack of trust in and
there badly functioning markets, weak enforcement of contracts, as well as
difficulty in selling or leasing land22. Some new landholders were unable to
become sustainable food-producers, because they lacked the necessary skills to
overcome unavoidable learning disabilities. They suffered from a deficit of
commercial contacts and they lacked the ability for rational decision-making to
look ahead. The badly operating land market and a lack of financial support was
a constraint to setting up new family farms. Land and assets privatization may have
not been the determining advantage in the performance of the family-based
farms23. Establishing a family farming was not an easy attainable project. The
weak legal framework increased uncertainty for farmers and market activities
looked to become less profitable than subsistence production. In the face of such
difficulties many farmers saw, after a few years, few alternatives other than to give
up farming or to go back to a subsistence farming livelihood. High levels of
unemployment that accompanied the change of system had favoured the
development and extent of post-socialist subsistence farming [Swain 1999].

The absence or the weakness of medium family farms is, therefore, a reflection
of a causal sequence of both unfavourable informal and formal institutions that
had put pressure on the revival of family farming24. Even if more efficient
markets and better environment could later improve the competitiveness of family
farms, a path-dependency in the evolution of the agrarian structure would have
still been created. The political and economic environment existing during the
transition period had given a comparative advantage to large-scale farms. Their
maintenance was an inevitable consequence of the embedded institutions and of
an inadequate institutional framework. The attitudes of policymakers (often in
favour of supporting large farms for political reasons or under the influence of
professional lobbies representing the cooperative management as seen in
Hungary) were also important in the maintaining of large farms. In Lithuania, in
contrast to the Czech Republic and Hungary, the dismantling of the collective
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22 Managers of large farms hindered those who wanted to leave the collective farm taking away
their share of assets in nature (machinery or livestock).
23 Private family farms, which may start with a minimum land endowment, cannot lease or buy
additional land because of restrictive land legislation. It applies to the impossibility to give up the
land to the former landowners if they are not able to engage in cultivating them (in Czech
Republic), or to the cost of land delimitation by professional surveyors for those wanting to take
out their parcel of land (in Hungary) or to the difficulty for the heirs of former owners to get
evidence of their property rights. Slow process of land registration delay the establishment of
family farms.
24 On the contrary, the same institutional context has had not so hard effects for the survival of
small subsistence farms.
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farms that had given rise to massive unemployment and the strong ideological and
political choice in favour of private landownership have had a regenerative effect
on family farming [Alanen 1995]. 

3. PATH-SHIFTING TOWARDS A SLOW CONSOLIDATION 
OF FAMILY FARMING? 

Path dependent mechanisms are not absolute and policies implemented by reformers
tend to lead to path diversion creating a plurality of structural arrangements. New
structural dichotomy has appeared between agricultural systems based on a high
concentration of land and the use of wage labour, and agricultural systems with more
dual configurations that combine family and non-family labour. This is illustrated by
Czech agriculture in which farms are mostly of a large size and in Hungary25, where
farm sizes are more diverse and by Lithuania26 were the three categories of small,
medium and large holdings co-exist respectively using 21,5%, 36,8% and 41,5 % of
the UAA.

3.1. Dominance of large corporate farms in the Czech Republic 

Czech agriculture has seen only a limited revival of family farming. There are
a number of reasons why modern family farming did not become the dominant
model. Deprived of political support, family farming has made little progress. In the
early 1990s, the restitution of the land to its former owners could have favoured the
establishment of independent farmers. To start with, this was encouraged by a policy
of investment support, but after 1994 the process slowed down. Those likely to
become involved in a family farm business were relatively limited. The heirs of
former landowners living in cities had little interest in agriculture. The extreme
fragmentation of land property, the delay in identifying property rights to the land
and in renewing the land register and a lack of start up capital, all impeded the
establishment of this type of family farming.

Three different types of holdings can be distinguished: inheritable farms
originating from the transformation of the former cooperatives, the size of which
has diminished; farms originating in the privatisation of the former State farms;
and farms formed on the basis of land restitution or re-appropriation (about 50 000
farms run by sole holders have been established, covering about one fifth of the
agricultural area). Almost 78% of cultivated land is leased from a large number of
private owners. The structures that were established during the nineties have
changed little. 

94

25 From the transformation of collective farms two different organizations have emerged: large
successor’s farms (cooperative of owners and business companies) and family farms which land
was acquired with the compensation vouchers. 
26 However, in Lithuania, due to the quick decline of partnerships and to the active policy in favour
of family farming, the structural conversion had taken a specific pathway giving a chance to the
family farms to overcome the difficult access to land and capital and to thousands rural households
to survive when unemployment and rural poverty spread [Maurel 2002]. 
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FIGURE 1. Number of holdings and utilized agricultural area by size classes in Czech Republic
RYSUNEK 1. Liczba posiadaczy gospodarstw rolnych i powierzchnia UR ich gospodarstw w ha
w Republice Czeskiej

Source: By author.
Źródło: Opracowanie własne.

3.2. A new divide between large and small farms in Hungary

In Hungary, the path shifting mechanisms look different with a more pronounced
dualism and a quicker decline of the cooperative form in favour of large corporate
farms. Based on the Compensation Act, the privatisation process benefited those who
had been capable of implementing active appropriation strategies. Part of the land
cultivated by the former collective and state farms was auctioned off and acquired by
holders of compensation vouchers. A significant proportion of the land remained in
the ownership of cooperative members, who were able either to withdraw them to
cultivate them themselves or to lease them. Additionally, plots of land were
distributed to employees of the collective farms who did not have any land
themselves. The reallocation of property rights resulted in widespread fragmentation
of the land among a large number of owners. What emerged from restitution is not
large, privately owned, economically viable holdings, but a myriad of small plots
[Swain, Andor, Kuczi 1995]. This phase resulted in a reversal of the previous
proportions of the land farmed by the small individual farmers and the large
enterprises (cooperatives and corporate)27. These categories cover a great variety of
forms in terms of size, status of the workforce, and the aims of the production. In
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27 The former overwhelming domination by the cooperative sector (which held 62% of the land in
1989) and the state sector (26%) has given way to a more equal distribution between the private
farms (which utilised 49% of the area in 2000), the corporate farms (30%), and the cooperatives
(15%).
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comparison with its neighbouring countries, Hungarian agriculture appears
structurally more diversified, both in terms of organisation and of size categories.
Whilst bipolarisation remains largely present, it does not prevent the emergence of
medium-sized structures in the form of family farms or sole-holder farms. More
recently, Hungarian agriculture undertook an economic and social reconfiguration
characterised by a reduction in the number of farms and an increase in farmed land
areas by user. In ten years (2000–2010), the number of private holdings fell by 40%,
from 966,900 to 577,000 cultivating an average area of 4.6 ha. After a decrease
between 2000 and 2007, the number of agricultural enterprises (8800) appears to be
stable while their average area has decreased by 37%. In 2010, their average
agricultural area was 337 hectares. What appears to be a de-concentration process is
probably the result of over coming legal regulations that limited the size of corporate
land ownership.

FIGURE 2. Number of holdings and utilized agricultural area by size classes in Hungary
RYSUNEK 2. Liczba posiadaczy gospodarstw rolnych i powierzchnia UR ich gospodarstw w ha na
Węgrzech

Source: By author.
Źródło: Opracowanie własne. 

Historically Hungarian farming has embraced micro farming enterprises. Very
intensively cultivated during collective farming period, these “auxiliary plots”
(Haztaji) suffered from the break-down of the tight complementary relationship they
had with the collective farms (market networks, technical assistance, services,
supply of inputs). As many as a half disappeared between 1990 and 2007, a large
number withdraw into self-consumption (mainly pensioners and unemployed
people), a few micro-farms managed to adapt their production towards direct sale on
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local markets. Only a small part of such producers have bought land with
compensation vouchers with an aim to build medium size family holding with
a diversified production system. These smallest of holdings (less than 2 ha) employ
854,150 workers (72%), although most of them are part time (57 % of the total
AWU). For the majority of these small holders, agricultural activity mainly provides
an additional income. In 2000, about 60 per cent of private holdings produced solely
for own consumption. This situation was practically unchanged in 2010.
A significant drop (from 31 per cent to 19 per cent) was seen in the proportion of
holders who marketed their surplus (semi-subsistence). A great majority of small
family farms are not registered and benefit from a tax system exempting them if their
revenue is under a certain threshold.

3.3. Family farming as a regenerated model in Lithuania

In Lithuania, the level of land concentration is not as high as in the two other
countries. This feature could be related to an actual development of family
farming. The method of privatizing collective and state farms assets opened the
possibility to divide them in smaller units often separating enterprises on
a technical basis (cultivation and livestock farming). Partnerships of former
members and employees (endowed with “green” vouchers) who obtained
neo-collectivised holdings, to a great extent downsized, turned out not to be
viable28. In the short run many went bankrupt or were transformed in corporate
farms, and their large labour forces faced unemployment. These people swelled the
ranks of small subsistence farms. Inherited from the “auxiliary economy” and
enlarged by the allotment of the three ha, these micro family farms, deprived of
machinery and technical assistance, were just able to produce for themselves
(potatoes, vegetables, milk, and pork meat). These farms that had played a critical
social role at a time of growing unemployment and poverty are now on a pathway
of marginalization and slow decline.

Most family farms created thanks to land restitution have attempted to build
a mixed semi-subsistence farming system combining self-consumption and sale of
some production surplus. In 2010, of a total number of 199 267 “farmers’ and family
farms”, more than half of them (114 085) were consuming more than 50% of own
production, 72% of these small farms had land areas less than 5 ha. According to
a 2010 Census data, “farmers’ and family farms”29 utilized the major part of
agricultural land (87 per cent) and produced 77% of the total standard output. Their
regular labour is predominantly provided by the landholders and family members
(349 592), and most of them work part time (94%). With an average size of 12 ha,
this category of holdings is very different from the large agricultural companies and
enterprises employing hired workers (seasonal or permanent).
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28 In 2010, 646 agricultural companies and enterprises producing agricultural products with an
average size of 573 ha, cultivate 13% of the land. 
29 For the 2010 Census, two main categories of farms larger than 1 ha were defined – farmers’ and
family farms (199 267) and agricultural companies and enterprises (646). In the category of
farmers’ and family farms, registered farmers’ farms and family farms were distinguished. 
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FIGURE 3. Number of holdings and utilized agricultural area by size classes in Lithuania
RYSUNEK 3. Liczba posiadaczy gospodarstw rolnych i powierzchnia UR ich gospodarstw w ha na
Litwie

Source: By author.
Źródło: Opracowanie własne.

When comparing the FSS 2003 data with the FSS 2010 data, a general decrease
in both the number of holdings and the hectares of UAA can be observed for all the
small and medium sized holding (those whose UAA ranged from less than 2 hectares
to 29.9 ha)30. For holdings with >30 hectares of UAA, the values increased
substantially, thus confirming the tendency for the large farms to absorb the smaller
ones. Most holdings, even if they are engaged in mixed farming, try to develop
specialisation in accordance with their own production potential and with the market
demand. The category of holdings above 10 ha and less than 50 ha are preferentially
oriented towards Livestock farming (cattle). 25% of the total UAA, supports 31% of
cattle. This is the same proportion as seen on large farms above 100 ha. Altogether
the holdings between 10 and 100 ha employ 20 % of regularly workforce and
mobilize 30% of the effective labour force (AWU). After a slow consolidation
process, professional family farming is becoming a more dominant model in
Lithuanian agriculture. The strong ideological and political choice in favour of
private landownership has had a regenerative effect on family farming. However, the
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30 The 2010 Census showed that, over seven years (from the 2003 Census), the number of
registered farmers’ farms producing agricultural products grew from 54 to 74 thousand (by 37 per
cent). Meanwhile, the number of family farms producing agricultural products nearly halved. The
utilized agricultural area of registered farmers’ farms grew by 50 per cent, that of family farms –
decreased by the same value. In the category of farmers’ and family farms, the biggest part (78.5
per cent) of agricultural land was that owned by registered farmers’ and family farms. 
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persistence of a great number of small semi-subsistence farms (under 5 ha) is still
a characteristic of Lithuania.

3.4. Path dependent survival of semi-subsistence farming and small-scale
producers

There are two explanations why semi-subsistence farms31 survive and why they
evolve so slowly. First, the semi-subsistence farm is rooted in the peasant traditions
specific to Central Europe and then it was further embedded in the enforcement of
auxiliary plots during collectivisation. Second, there is a reliance, in a number of
rural households, on subsistence farming as the only available strategy for coping
with unemployment and growing poverty. The labour crisis was highest on collective
and state-farms at the time of the break-up of the system (1990), with large job cuts
on the large production units. Hungarian agriculture with 18% of active population
working in agriculture was more exposed than Czech agriculture which had lower
employment in the sector (9 %). A large part of the redundant workers withdrew to
work on their households plots. In Lithuania, 335 717 jobs in agriculture in1991,
shrunk by 245 705 in a four year period. Former employees stayed in the villages,
cultivating their three hectare plots or established new farms. Consequently, the
share of the labour force had remained stable (20%). As extended family members
were involved, these small farms appear to be more “social units” for alleviating
poverty rather than commercial production units. They provided more self-
sufficiency and own food consumption and additional income in a system with of
underdeveloped welfare support. An ageing age structure of SSF holders emphasizes
this welfare function. 

TABLE 5. Shares of semi-subsistence farms in three countries, 2010 (in %)
TABELA 5. Udział niskotowarowych gospodarstw rolnych w trzech krajach w 2010 r. (w %)

Size categories Czech Republic Hungary Lithuania
% of SSFs in total no. of farms 9 79 57
% of SSFs in total no. of farms less than 2 ha 0 89 75
% of SSFs in total no. of farms less than 5 ha 33 86 70
% of SSFs in total no. of farms Less than 2000 euros 0 90 67
% of SSFs in total no. of farms less than 8000 euros 25 85 64
Source: Semi-Subsistence farming: Values and directions of development, 2013: The directorate general
for internal policies. Policy department B: Structural and cohesion policies. 
Źródło: Semi-Subsistence farming: Values and directions of development, 2013: The directorate general for
internal policies. Policy department B: Structural and cohesion policies.

For many holders of small farms, agriculture was not the only source of income.
A significant part of the workforce of small farms were engaged in other income
generating non-farming activity. Part time farming and pluri-activity acts as a coping
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31 A study on semi-subsistence farming prepared for the directorate general for internal policies:
structural and cohesion policies, define SSFs as holdings from which less than 50% of the
agricultural output is sold, with the remainder being consumed within the farm household.
[Semi-Subsistence farming… 2013, 114 p.]
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strategy for the smallest holdings in the face of low incomes, as well as a basis for
developing agro-tourism (providing accommodation and food supply). For example,
this non-farm activity is well-liked on Moravian or Hungarian vineyards, or in
Eastern Lithuania. 

TABLE 6. Shares of farms with a main other gainful activity by the farm holder-manager in the
total number of farms by economic (SO) and physical (ha) size in three countries, 2010 (in %)
TABELA 6. Udział małych gospodarstw, w których podstawowe dochody użytkownika gospodarstwa
pochodzą ze źródeł innych niż gospodarowanie, w liczbie takich gospodarstw ogółem w trzech krajach
(UR i dochody) (w %)

Size categories Czech Republic Hungary Lithuania
Less than 2 ha 52 38 31
Less than 5 ha 48 38 31
Less than 2000 euros 54 39 33
Less than 8000 euros 49 39 32
Source: [Semi-subsistence farming…, p. 45].
Źródło: [Semi-subsistence farming..., s. 45].

3.5. Distorted consequences of the CAP on CEECs agrarian structures 

During the 2000’s the approaching challenge of becoming members of the EU
required that agricultural structures again adapted to new economic and social
regulations. Implementing CAP instruments caused the consolidation process of
small and medium family farms to have slowed down.

Experts when discussing the “path dependent” compromise which characterised the
Fischler reform32, have highlighted the perverse distributional effects of the CAP on farm
structures of the NMS. The CAP was designed and based on the conditions of the EU 15
countries and did not fully fit for the conditions of the NMS. During the phase-in period,
it is often argued that NMS farmers have been forced to operate under unfair conditions.
It is appropriate to outline the impact of existing EU policy measures on the development
of small farms and SSFs. Of the CAP measures, those under Pillar 1 are the most
significant33. Single farm payments under Pillar 1 have been introduced gradually in the
NMSs, with complementary nationally funded payments allowed and used to reduce the
differential with EU-15 levels. Minimum requirements for receiving direct payments are
specified in Council Reg. no°73/2009 article 28 as an amount of 100 euros or an eligible
area which includes kitchen gardens, of 1 ha (0,3 for the single area payment system
(SAPS), article 124. However, MSs may adjust these values in light of the structure of
their agricultural economies and all except Latvia and Lithuania have in fact done so. In
all cases minimum payments were adjusted upwards, while minima area adjustments
were made in both directions. Countries with a high share of small farms show a strong
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32 As Nigel Swain explained it: a clear middle-of-the-road trajectory can be mapped from the
decisions of the Madrid summit in 1995 to opt for the intermediate strategy then on offer of
developing the 1992 approach, via the compromise of Agenda 2000 in Berlin 1999, to the less-
than-radical reality of Fischler’s ‘radical’ reform of 2003 [Swain 2013a, p. 377].
33 About three-quarters of the annual CAP budget is spent on Pillar 1.
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tendency to have reduced the area minimum to nearer the SAPS minimum of 0,3 ha,
while those with a low share of small farms tended to specify a higher direct payments
minimum, up to 5 ha (Czech Rep.), excepted Slovakia. Obviously, some countries sought
to include as many small farms under 1 ha as possible (Table 7).

TABLE 7. Minimum levels for direct payments by MS
TABELA 7. Minimalny poziom płatności bezpośrednich w nowych krajach UE

Farms less than 2 ha Minimum payment Minimum 
Eligible Area

Member state share of total no. % change in no. 
of farms, 2010 of farms less than euros hectares

2 ha, 2003 to 2010
Bulgaria 80 -50 200 0,5
Czech Republic 9 -88 200 5
Estonia 11 -71 100 3
Hungary 72 -27 200 0,3
Latvia 12 -69 100 1
Lithuania 16 -6 100 1
Poland 24 -62 200 0,5
Romania 71 -11 200 0,3
Slovakia 27 -84 200 2
Slovenia 36 +17 300 0,3
Source: [Semi-subsistence farming…, p. 53].
Źródło: [Semi-subsistence farming..., s. 53].

Area-based single farm payments under Pillar 1 favour farmers with larger land
areas. As the table shows, the number of direct payment beneficiaries (under 500
euros/year) constitutes a variable part of all successful applicants but they receive
a small part of the total of direct payments.

TABLE 8. CAP direct payments beneficiaries receiving less than 500 euros/year, by MS, 2010
TABELA 8. Płatności bezpośrednie WPR: beneficjenci otrzymujący mniej niż 500 euro rocznie
w nowych krajach UE

Beneficiaries receiving Payments to beneficiaries receiving 
Member state less than 500 euros/year less than 500 euros/year

% within MS % within MS
Bulgaria 66 3
Czech Republic 15 0
Estonia 35 2
Hungary 33 2
Latvia 51 8
Lithuania 54 9
Poland 36 7
Romania 86 26
Slovakia 37 1
Slovenia 32 5
Source: Semi-Subsistence farming: Values and directions of development. 2013: The directorate general
for internal policies. Policy department B: Structural and cohesion policies, p. 59. 
Źródło: Semi-Subsistence farming: Values and directions of development. 2013: The directorate general for
internal policies. Policy department B: Structural and cohesion policies, s. 59. 
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However when considering market regulation and support, small
semi-subsistence farms benefit from market price support in proportion to amount
that they sell their output. In Hungary, farms under 2 ha are often specialised in
horticulture, fruit and vineyards, pigs and poultry. They are not associated with
products with high level of CAP market support, such as cattle. Small farms do not
benefit from the support to producer groups proportionately to their sold output. In
fact, CAP Pillar 1 measures have only a limited effect on small farms, though they
are probably moderately income-supportive in terms of market price support and for
SSFs eligible for direct payments.

CAP Pillar 2 funding also does not particularly favour small farms. This is despite
Pillar 2 currently containing a wide range of measures and approaches with
a potential to be used to help achieve goals for very small and SSFs in the EU.
However, such use in a targeted, tailored or explicitly designed way appears
relatively rare, and falls considerably short of constituting an adequate policy
response in most countries where these farms predominate [Semi-Subsistence
farming… p. 51]. CAP instruments, as they stand, lead to very limited benefits for
small farms including SSFs. On the contrary they have powerfully contributed to the
strengthening of wealthy larger farms34. It can be argued that such a diversity of size
types should be supported by different policies, however the same CAP instruments
are applied without exception across all sizes of holdings. This inequity was recently
described in an official analysis report in which the recommendation that due to
large structural differences between EU-15 and NMSs it is suggested that greater
care should be exercised before adopting a uniform policy approach to family
farmers across the whole EU [Davidova, Thomson 2014, p. 25].

CONCLUSION: FAMILY FARMING A KEY ELEMENT
OR AN UNLIKELY MODEL IN CEECS?

In conclusion, when commenting on the reasons for the weak and uncertain
development of the “modern family farming” in CEEs it should be emphasised
that there was a serious challenge to be faced when re-establishing this kind of
farming model when it was condemned during forty years of communist rule35.
Path dependence mechanisms have been in favour of the continuity of large farms
being transformed into corporate holdings or partnerships. As a consequence this
has prevented the setting up of a sustainable family farming model. The concept
of family farming as the “most common operational farming model in Europe” is
not adapted to the current organizational forms in most post-collective
agricultures.
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34 Within the largest category of beneficiary, in Germany, 16.25 per cent of the budget goes to 0.48
per cent of farmers; in Hungary the ratio is 18.44 to 0.15; in the Czech Republic, 33.48 to 1.59 and
in Slovakia, 28.16 to 0.95. (…) In the Czech Republic, 68.72 per cent of the budget went in 2010
to the 6.18 per cent of farmers in the two largest payment categories (over €100,000); in Slovakia
the ratios were 70.67 and 4.75 per cent respectively [Swain, op. cit. p. 380].
35 Nigel Swain wrote: The European model was one that had a very weak pedigree on much of the
Eastern land mass [Swain, 2013a. op.cit.].
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Change can be simultaneously radical and protracted, however, dismantling
collectivist farming offered many open different pathways, and these pathways from
collectivism to post-collectivism were not straightforward. Consequently the
consolidation of family holdings characteristic in a market society was slow and
incomplete. For these reasons it is a complex process to identify the direction of
causation in this case.
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OD ZANIKU DO ODRODZENIA: ROLNICTWO RODZINNE
W EUROPIE CENTRALNEJ. KWESTIONUJĄC HIPOTEZĘ
ZALEŻNOŚCI OD ŚCIEŻKI ROZWOJU

Streszczenie: W krajach Europy Centralnej, dawniej objętych kolektywistycznym modelem
produkcji rolnej, rolnictwo rodzinne przybiera różne formy organizacyjne, większość
których różni się od form obecnych w rolnictwie innych krajów europejskich. Proces
odradzania się rodzinnych gospodarstw, będących wcześniej w zaniku, jest bardzo złożony
i zależny od wielu czynników. W jaki sposób różne rodzaje gospodarstw pojawiają się,
znikają albo nadal funkcjonują po ogromnej przemianie, jaką była dekolektywizacja
rolnictwa? Genezę obecnych form organizacyjnych należy osadzić w kontekście
historycznym. W jaki sposób powinno się brać pod uwagę przeszłość? W jakim stopniu
rzutuje ona na teraźniejszość?
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W strukturach rolnictwa najliczniejsze są gospodarstwa małe i duże, zaś średnie i duże
gospodarstwa rodzinne stanowią mniejszą grupę. Wyjaśnienie tego zjawiska wymaga
umieszczenia całego procesu przemian instytucjonalnych w kontekście zarówno minionych
uwarunkowań historycznych, jak też obecnej sytuacji. Należy rozpatrywać i analizować
przemiany instytucjonalne – stopniową eliminację dziedzictwa kolektywizmu – poprzez
szeregi zjawisk połączonych przyczynowo, ale następujących w niejednakowym tempie.
Słabość lub brak współczesnych gospodarstw rodzinnych to wynik niekorzystnych wpływów
instytucji formalnych i nieformalnych na proces odradzania się rolnictwa rodzinnego.
Sytuacja polityczna i gospodarcza w okresie przemian zapewniła wyraźną przewagę dużym
gospodarstwom; jednocześnie ten sam kontekst instytucjonalny nie ograniczał możliwości
przetrwania małych gospodarstw nietowarowych. Mechanizmy zależności od ścieżki
rozwoju nie działają bezwarunkowo – polityki wdrażane przez reformatorów prowadzą
zwykle do rozbieżności ścieżek, tworząc zróżnicowane rozwiązania strukturalne. Zaistniała
nowa dychotomia strukturalna pomiędzy rozwiązaniami wielkoobszarowymi, bazującymi na
pracy najemnej (wariant czeski), oraz gospodarstwami rolnymi łączącymi pracę członków
rodziny i pracowników najemnych (warianty litewski i węgierski). 
Mechanizmy zmiany ścieżki rozwoju sprzyjały dotąd przekształcaniu dużych gospodarstw
rolnych w spółki bądź holdingi korporacyjne, co z kolei uniemożliwiało wykształcenie się
modelu zrównoważonego gospodarowania rodzinnego. Likwidacja rolnictwa
kolektywistycznego może otworzyć nowe ścieżki rozwoju – jednak drogi od kolektywizmu
do form postkolektywistycznych są kręte. Typowa dla gospodarek rynkowych konsolidacja
gospodarstw rodzinnych miała tu więc przebieg powolny i niepełny. 

Słowa kluczowe: dekolektywizacja, odrodzenie gospodarstw rodzinnych, konsolidacja
gospodarstw rodzinnych, podobieństwa i różnice struktur rolnych małych i dużych
gospodarstw Europy Środkowej i Wschodniej
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MARIA HALAMSKA1

SPECYFIKA ROLNICTWA RODZINNEGO 
W POLSCE: CIĘŻAR PRZESZŁOŚCI I OBECNE 
UWARUNKOWANIA

Streszczenie: Przyjmując, że gospodarstwa rodzinne to rolnicze jednostki produkcyjne,
w których własność i praca ściśle powiązane są z rodziną, autorka analizuje funkcjonowanie
rolnictwa rodzinnego w Polsce w okresie 1990–2012. Zgodnie z założeniem, że o sposobie
funkcjonowania gospodarstw decyduje ciężar przeszłości, zamiary na przyszłość oraz obecne
uwarunkowania, sporo uwagi poświęca każdemu z tych czynników. Osadzając analizę w hi-
storycznym tle, podkreśla znaczenie późnego zniesienia pańszczyzny, dokonanego przez pań-
stwa zaborcze, meandrów reform rolnych w okresie 1919–1944 oraz nieodległego okresu
1948–1989, kiedy rolnictwo rodzinne wtopiło się w centralnie planowaną gospodarkę niedo-
boru. W tym ostatnim okresie gospodarstwa rodzinne wykształciły specyficzne mechanizmy
funkcjonowania, które widoczne są do dzisiaj.
Analiza okresu 1990–2012 oparta jest na danych Głównego Urzędu Statystycznego, badaniach
własnych oraz innych publikowanych. Prowadzona jest na zbiorowości indywidualnych go-
spodarstw rolnych o pow. 1 ha, opierających się na rodzinnej sile roboczej. Rozbita jest na dwa
podokresy: transformacji postkomunistycznej w latach 90. oraz po roku 2002, tj. okresie pra-
wie pokrywającym się z akcesją do UE. W pierwszym zarysował się proces powstawania rol-
nictwa dualnego, kiedy gospodarstwa rodzinne stworzyły dwie zbiorowości: gospodarstw
silnie związanych z rynkiem, większych i modernizujących się (profesjonalnych – 1/3 ogółu)
oraz drobnych, ekstensywnych i produkujących głównie na samozaopatrzenie (quasi-chłop-
skich – 2/3). W drugim – funkcjonowanie i przekształcenia gospodarstw dokonują się pod
wpływem WPR. Możliwości modernizacji wykorzystują przede wszystkim gospodarstwa pro-
fesjonalne; proces ten przebiega klasycznie. Specyficzne są natomiast mechanizmy funkcjo-
nowania dość stabilnej grupy gospodarstw quasi-chłopskich, niezależnych od rynku,
posiadających pozarolnicze dochody i rolnicze bezpieczeństwo socjalne. Gospodarstwa te są
oryginalnym produktem zatrzymanej kolektywizacji i zahamowanej modernizacji w okresie
PRL, postkomunistycznej transformacji, a obecnie podwójnie kontrolowanej modernizacji. 

Słowa kluczowe: polskie rolnictwo rodzinne, specyficzna ewolucja, rolnictwo dualne, go-
spodarstwa profesjonalne, gospodarstwa quasi-chłopskie 
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1 Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
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WPROWADZENIE

Rolnictwo rodzinne, oparte na gospodarstwach rodzinnych jako społecznej formie
organizacji produkcji, to tylko jedna z form rolnictwa we współczesnym świecie.
Bertrand Hervieu i François Purseigle [2009] wskazują na rozbicie rolniczego świa-
ta na formy organizacji produkcji, niemające ze sobą nic wspólnego, należące jakby
do różnych społecznych rzeczywistości. Trzy główne typy społecznych form organi-
zacji produkcji w rolnictwie grupują się wokół trzech haseł-słów kluczowych: „go-
spodarstwo” (la ferme), „przedsiębiorstwo” (la firme) oraz „przeżycie” (la
subsistence). Każdy z tych głównych typów ma różne odmiany. W krajach rozwinię-
tych w rolnictwie rodzinnym istnieją gospodarstwa chłopskie, rodzinne gospodar-
stwa nowoczesne, spółki i przedsiębiorstwa rodzinne2. Każdy z tych podtypów ma
inne cele i racjonalności funkcjonownia. I te różne formy gospodarstw rodzinnych,
dużych i małych, zaawansowanych technologicznie i bez mała prymitywnych, są al-
bo podstawą utrzymania rodziny, albo tylko podtrzymania rodzinnych sentymentów.

Rolnictwo rodzinne w Polsce miało szczególną drogę rozwoju, co odnosi się nie
tylko do dalekiej przeszłości, lecz także XX wieku. Wtedy bowiem jego przekształ-
cenia dokonywały się według dwóch zasadniczo różnych wzorów: duńskiego oraz
sowieckiego3. Specyfika modelu duńskiego wynika z jego oparcia się na gospodar-
stwach rodzinnych4. 

Przyjmuję tu założenie, że specyficzna klasa zjawisk społeczno-ekonomicznych,
zwanych „gospodarstwa rodzinne”, jest współcześnie wielorako zróżnicowana,
a ich aktualna kondycja i funkcjonowanie zależy od trzech grup czynników: cię-
żaru przeszłości, projektów na przyszłość oraz szeroko pojętych aktualnych
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2 Te typy gospodarstw zostały wyróżnione ze względu na różne układy takich ich cech, jak: ka-
pitał produkcyjny, logika zarządzania, siła robocza, autokonsumpcja, status prawny. Szerzej na ten
temat [Halamska 2014].
3 Michel Sivignon wyróżnia w rozwoju europejskiego rolnictwa trzy modele: angielski (ograni-
czający się w zasadzie do Wysp Brytyjskich), duński (który upowszechnił się w różnych warian-
tach w Europie kontynentalnej) oraz sowiecki, zbudowany w Związku Radzieckim, importowany
do Europy Środkowej. Ostatnia próba jego wdrożenia miała miejsce w Portugalii po tzw. Rewolu-
cji Goździków [por. Sivignon 1992–1993].
4 Claude Servolin [1989] rekonstruuje ten model. Wskazuje, że powstał on w Danii już w XVIII wie-
ku, po oczynszowaniu chłopów. Pojawiają się wtedy także początki interwencji publicznej w rolnictwie:
długoterminowe i niskooprocentowane kredyty, udzielane przez powołany do tego bank publiczny spra-
wiają, że chłopi szybko stają się właścicielami ziemi. Wprowadzone zostaje także obowiązkowe szko-
lenie rolników: najpierw na poziomie podstawowym, a od lat 70. XIX wieku – obowiązkowe
i permanentne kształcenie młodych rolników. Koniec tegoż wieku przynosi także reorientację produk-
cyjną gospodarstw w kierunku intensywnej produkcji zwierzęcej na zewnętrzne rynki: Niemiec 
i W. Brytanii. Wymaga to organizacji gospodarstw rolnych: poziomej (organizacje związkowe i spół-
dzielczość) oraz pionowej: poszczególnych branży produkcyjnych. Servolin stwierdza, że cechą charak-
terystyczną tego modelu jest stała obecność państwa, które politycznie, administracyjne i finansowo
wspiera rolnictwo. Duński model oddziaływania na rolnictwo jest zarazem prototypem nowoczesnej
polityki rolnej państwa, modelem wdrażanym potem w Europie północnej, zachodniej, środkowej. Je-
go podstawowe zasady podziela także wspólna polityka rolna (WPR) UE. Model sowiecki [Sivignon
1992–1993] opiera się na nieprywatnych, wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych, w których rol-
nicy mieli status pracowników najemnych. Specyficzna jest także – poprzez państwowe stacje maszynowe
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uwarunkowań. Ich prototypem jest gospodarstwo chłopskie, ale gospodarstwa ro-
dzinne są kategorią szerszą niż gospodarstwa chłopskie. Rolnictwo rodzinne i gospo-
darstwo rodzinne to zjawiska społeczne bardzo trudne do zdefiniowania, co
podkreślają wszyscy ich badacze. Uniwersalna definicja gospodarstwa rodzinnego nie
istnieje, gdyż rolnictwo rodzinne i gospodarstwa rodzinne są zjawiskami „długiego
trwania”, efektem różnie przebiegającej ewolucji, a ich współczesne ogromne zróżni-
cowanie wynika także z obecnego zróżnicowania gospodarek i społeczeństw, poziomu
rozwoju rolnictwa, odmiennych typów ładu społeczno-politycznego. Świadczy to za-
razem o ogromnej plastyczności gospodarstw rodzinnych, ich ogromnej zdolności ako-
modacji w różnych systemach gospodarczych oraz społeczno-politycznych. 

Przyjmuję, że gospodarstwo rodzinne odpowiada rolniczej jednostce produk-
cyjnej, w której własność, zarządzanie i praca są ściśle powiązane z rodziną [La-
marche 1992]5. Ta definicja jest szersza niż np. definicja w Encyklopedii
agrobiznesu, która definiuje gospodarstwo rodzinne jako samodzielną jednostkę pro-
dukcyjną, gdzie podstawowe czynniki produkcji należą do właściciela (głowy rodzi-
ny), który wypełnia funkcje kierownicze; praca wykonywana jest głównie przez
właściciela i jego rodzinę; własność i zarządzanie przekazywane są z pokolenia na
pokolenie; gospodarstwo domowe nie jest oddzielone od jednostki produkcyjnej,
a wynikiem gospodarowania jest dochód [EA 1998]6, która wyklucza z obserwowa-
nego zbioru jednostki nieosiągające dochodu. Nawiązując do wyżej sformułowanej,
ogólnej definicji gospodarstwa rodzinnego i przekładając ją na język masowej staty-
styki, na której będziemy się opierać, gospodarstwa rodzinne to prywatne, indywi-
dualne gospodarstwa rolne7, które – tu dodamy ważną ich cechę definicyjną –
posługują się przede wszystkim rodzinną siłą roboczą. 
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– mechanizacja rolnictwa. Formalnie rzecz biorąc, istniały dwa rodzaje gospodarstw: kołchozy (gospo-
darstwa spółdzielcze) i sowchozy (gospodarstwa państwowe). Obydwa ich typy były w podobny sposób
włączone w gospodarkę centralnie planowaną i funkcjonowały według dualnej, socjalno-produkcyjnej
racjonalności. Gospodarstwa rodzinne istniały w formie szczątkowej (jak np. w rumuńskich Karpatach,
gdzie ukształtowanie powierzchni uniemożliwiało stworzenie gospodarstw wielkoobszarowych lub
w postaci drobnych gospodarstw przyzagrodowych, bardzo powszechnych na Węgrzech).
5 Na ogół zawsze, gdy podejmowane są próby stworzenia bardziej precyzyjnej definicji, tracą one ce-
chy uniwersalności. Jak np. rozbudowana definicja Andrew Erringtona i Ruth Gasson [1993], mówią-
ca nie tylko o takich cechach, jak rodzinna własność gospodarstwa i używanego w procesie produkcji
kapitału oraz rodzinnej siły roboczej, lecz także przekazywanie gospodarstwa z pokolenia na pokolenie,
połączenie posiadania gospodarstwa z zarządzaniem nim, istnienie rodzinnych więzi, łączących człon-
ków gospodarstwa oraz połączenie gospodarstwa rolnego z gospodarstwem domowym. Ponadto często
zjawisko „gospodarstwo rodzinne”, sposób jego definiowania, opisu, a zwłaszcza przypisywanych mu
funkcji nie jest wolne od wartościowania. Można je znaleźć też u tak znanych teoretyków gospodarki
rodzinnej (chłopskiej) jak Marthy Stronge [2008] czy Jan Douve van der Ploeg [2008]. Istniejące defi-
nicje statystyczne czy formalnoprawne też bardzo często mają ukryte założenia polityczne.
6 Warto odnotować, że pojęcie „gospodarstwo rodzinne” pojawiło się stosunkowo niedawno
w polskim piśmiennictwie naukowym. Nie definiuje go jeszcze Encyklopedia ekonomiczno-rolni-
cza [1984], odsyłając do hasła „gospodarka chłopska”. W roku 1988 wprowadza go Franciszek
Tomczak w tytule swojej książki: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Teraźniejszość i przyszłość,
a w 1989 – autorka tekstu [Halamska 1989]. 
7 Posługuję się tu pojęciem indywidualnego gospodarstwa rolnego, które GUS od 1988 roku de-
finiuje jako gospodarstwo o obszarze 1 ha i więcej użytków rolnych. 
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1. DŁUGIE TRWANIE

Francuski historyk Marc Bloch twierdził, że na podstawie struktury agrarnej można
odtworzyć historię kraju lub regionu. W przypadku polskich gospodarstw wpływ hi-
storii politycznej i społecznej jest bardzo czytelny co najmniej od XVI wieku, kiedy
to kształtowały się zasady gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej I Rzeczpospoli-
tej. Jej podmiotami były folwarki szlacheckie, bazujące na pracy pańszczyźnianej.
Podstawą tej gospodarki była uprawa zbóż, których zbiory eksportowano na Za-
chód8. Przypomnijmy, że były to początki tworzenia się gospodarki światowej, a ta
gospodarka – jak dokumentuje to Witold Kula [1983] – zadecydowała o „wypchnię-
ciu” Polski na gospodarcze peryferie Europy, a później – świata. Ten anachroniczny
system społeczno-ekonomiczny i polityczny, zwany demokracją szlachecką, unie-
możliwiał powstawanie i rozwój gospodarki chłopskiej także dlatego, że chłop był
pozbawiony obywatelskiej podmiotowości, zaś idea „uobywatelnienia” chłopów po-
jawia się dopiero u schyłku I Rzeczpospolitej, w Konstytucji 3 Maja9. 

Drugim okresem, do dziś ciążącym na kondycji rolnictwa rodzinnego w Polsce
jest okres zaborów, trwający ponad 120 lat. W moim przekonaniu podkreślić tu trze-
ba kilka elementów. Po pierwsze, późne lub bardzo późne uwłaszczenie chłopów zo-
stało dokonane na ziemiach polskich a) przez państwa zaborcze, b) w różnych
okresach oraz c) wg różnych zasad10. Trzeba przy tym pamiętać, że wiek XIX w Eu-
ropie to okres powstawania państw narodowych. Henri Mendras [1995] wskazuje na
znaczenie chłopów w tym procesie: idea narodu, która rozwijała się w Europie za-
chodniej od XVIII wieku związana jest ze stabilnym, wolnym chłopstwem: jest lud,
który ma własny język i ziemię, a więc może stworzyć naród, który od innych od-
dzielony jest granicami i tych granic, zakreślających jego stan posiadania, chciałby
bronić11. Polska jest w tym czasie podzielona między trzy wielonarodowościowe im-
peria i to one przynoszą wolność chłopom. Wyraźniejszy sygnał istnienia narodowej
świadomości polskich chłopów przynosi dopiero wojna 1920 roku. Po wtóre, ziemie
polskie, należąc do trzech wielkich imperiów, znajdują się na ich peryferiach. Ponad-
to – są częściami znacznie różniących się organizmów państwowych: o odmiennych
systemach gospodarczych, porządkach prawnych, skali represyjności porządków po-
litycznych. Decyduje to o ich odmiennym rytmie rozwoju gospodarczego, postępach
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8 W tkwiącym w potocznej świadomości twierdzeniu, że Polska była w owym czasie „spichle-
rzem Europy”, jest ogromna i niczym nieuzasadniona przesada. Jak podaje Jan Sowa (www.histo-
ria.focus.pk/polska/sarmackie-mity-spichlerz-europy-1385, pobrane 29.08.2014), na przełomie
XVI i XVII wieku Europa konsumowała ok. 240 mln ton zboża. W tym czasie maksymalny eks-
port polskiego zboża przez Gdańsk wynosił 1,2 – 1,4 mln ton. Na początku XVIII wieku, po wy-
niszczających Polskę wojnach w XVII wieku spadł on do 0,6 mln ton. 

9 Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 r.
10 W zaborze pruskim dokonało się ono w latach od 1808 (ziemie włączone do Prus) do 1823
(Wielkie Księstwo Poznańskie), w zaborze austriackim rozpoczęło się w 1848 roku i trwało 10 lat,
w zaborze rosyjskim w roku 1861 (ziemie włączone do Rosji), a w 1864 roku (Królestwo Kongre-
sowe). Zasady uwłaszczenia, także w ramach jednego zaboru, były nieco odmienne w zależności
od statusu ziem. 
11 Warto tu też pamiętać o analizie Barringtona Moore’a jr. [1983], pośrednio dotykającej tego pro-
blemu, a traktującej o agrarnej bazie demokracji i dyktatury. 
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modernizacji rolnictwa, wdrażaniu zdobyczy pierwszej rewolucji rolniczej12. Widocz-
ne jest ono w Wielkim Księstwie Poznańskim, prawie nieobecne – w Priwislanskim
Kraju czy Galicji. Ślady tych przynależności, choć coraz słabsze, są ciągle widoczne
w rozłogach pól, rodzaju agrarnego rozdrobnienia, organizacji zagród oraz urządzeniu
budynków gospodarczych. Wiek XIX w Europie jest zarazem okresem powstawania
struktur otaczających gospodarstwa: organizacji rolniczych (kółek rolniczych), kas za-
pomogowo-pożyczkowych, spółdzielni, partii chłopskich. Można powiedzieć, że to
okres, kiedy rolnictwo chłopskie przekształca się w nowoczesny system społeczno-
-ekonomiczny. Różne początki tego procesu widoczne są także na ziemiach polskich. 

Lata 1919–1948 – mimo kryzysu lat trzydziestych oraz wojny – to w sumie czas
sprzyjający rolnictwu rodzinnemu: jest to bowiem czas reform rolnych. Ich przebieg
i losy są jednak bardzo wymowne. Reforma rolna, zapowiedziana uchwałą sejmową
w 1919 roku, zostaje ustawowo potwierdzona 15 lipca 1920 roku, w momencie bol-
szewickiej ofensywy na Polskę. W praktyce jednak, na skutek sprzeczności zasad re-
formy (częściowe odszkodowanie dla byłych właścicieli) z uchwaloną w 1921 roku
Konstytucją gwarantująca prawa własności, reforma ta nie była wdrażana. Następną,
dość precyzyjnie określającą zasady jej realizacji w różnych regionach i typach go-
spodarstw, uchwalono w końcu 1926 roku, znowelizowano w 1933 roku. Do wybu-
chu II wojny światowej rozparcelowano prawie 2,6 mln ha między bezrolnych
i małorolnych chłopów; prawie 1/3 gruntów pozostała ciągle w gospodarstwach
wielkoobszarowych. W Polsce tego okresu, mimo dualnego w istocie kształtu rolnic-
twa, zaczął się – przede wszystkim w Wielkopolsce – upowszechniać tzw. model
duński: towarowych gospodarstw chłopskich, współtworzących spółdzielczo-stowa-
rzyszeniową infrastrukturę otoczenia gospodarstwa. Idee tego modelu rolnictwa
krzewiły – nawiązujące do duńskich wzorów – uniwersytety ludowe. Wszystkie or-
ganizacje otaczające rolnictwo, na czele z licznymi chłopskimi partiami polityczny-
mi, współtworzyły „infrastrukturę” agraryzmu: ideologii gloryfikującej ludzi
uprawiających ziemię i proponującej ład społeczny, którego są oni społeczną bazą.
Opisy takiego ładu społecznego spotykamy w pismach Władysława Grabskiego13,
a znakomitą rekonstrukcję typu idealnego świadomości i osobowości chłopów
ukształtowanych przez agraryzm i jego instytucje – w sławnym Młodym pokoleniu
chłopów Józefa Chałasińskiego. Okres reform rolnych zamyka radykalna reforma
rolna z 6 września 1944 roku14: parcelująca lub „uspołeczniająca” na ziemiach daw-
nych 9707 majątków ziemskich na obszarze 3,5 mln ha. W latach 1944–1948 rozpar-
celowano wtedy między chłopów jedynie 1,2 mln ha ziemi, z reszty tworząc
Państwowy Fundusz Ziemi (PFZ). Na Ziemiach Północnych i Zachodnich rozdzie-
lono dalsze 5,0 mln ha. Wpływ tej radykalnej reformy rolnej (likwidującej duże to-
warowe gospodarstwa i ziemiaństwo jako warstwę) na gospodarstwa chłopskie był
znikomy: przeciętny obszar gospodarstwa chłopskiego rośnie o 0,4 ha: z 5 ha w ro-
ku 1938 do 5,4 ha w 1950 roku.
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12 Przyjmuję tu – za [Regnauld i in. 2012] koncepcję trzech rewolucji rolniczych: w XVIII wie-
ku, zieloną rewolucję w połowie XX wieku oraz trwającą obecnie trzecią rewolucję – biotechno-
logiczną.
13 Por. na ten temat np. [Sieliwończyk 1983].
14 Na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
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2. ZATRZYMANA KOLEKTYWIZACJA, ZAHAMOWANA
MODERNIZACJA

Następne 40 lat, okres od 1948 roku do 1989 roku, był wielokrotnie opisywany, tak-
że ze względu na swoją specyfikę w Europie Środkowej: polityka ówczesnych władz
wobec rolników stała się podstawą fenomenu, nazywanego wówczas „polską drogą
do socjalizmu”. Jego cechy specyficzne zakodowane są w takich tytułach opracowań
jak: Marxisme et l’agriculture Jerzego Tepichta [1973], From Repressive Tolerance...
Krzysztofa Gorlacha [1989], ...potęgą jest i basta Bohdana Cywińskiego [1981], Les
paysans contre l’Etat Marie-Claude Maurel [1989], by przykładowo wymienić. Okres
ten jest zróżnicowany, a rozpoczyna się represyjną forsowną kolektywizacją, trwają-
cą do 1956 roku. Okres ten nie tyle był znaczący dla skolektywizowania rolnictwa (tj.
ustanawiania gospodarstw kolektywnych, z których większość po ustaniu represji
rozpadła się), ile dla zniszczenia zrębów instytucjonalnego modelu duńskiego, stwo-
rzonych w okresie międzywojennym. Duże, towarowe gospodarstwo rodzinne stało
się szykanowanym gospodarstwem kułackim, organizacje (stowarzyszenia) rolnicze
przestały istnieć, tzw. bitwa o handel zniszczyła handel prywatny, a rozwijającą się
w okresie międzywojennym spółdzielczość – praktycznie upaństwowiono. Powstała
w wyniku tzw. zjednoczenia ruchu ludowego partia chłopska – ZSL – straciła samo-
dzielność i podmiotowość. Ponadto, na skutek reformy podziału terytorialnego pań-
stwa i ustanowieniu gromad w miejsce istniejących gmin – zerwane zostały lokalne
sieci społeczne i zniszczone wiejskie autorytety. Był to okres represji wobec chłopów,
kiedy przez przymus fizyczny i obciążenia ekonomiczne państwo dążyło do zniszcze-
nia gospodarki rodzinnej w rolnictwie. Zatrzymanie po 1956 roku forsownej kolekty-
wizacji nie zmieniło reguł ekonomicznej eksploatacji chłopskiego rolnictwa
chłopskiego, które sfinansowało zasadnicze koszty uprzemysłowienia kraju15. 

Gospodarka chłopska, co oczywiste, także się zmieniała. Po 1956 roku rozpoczął
się powolny proces jej modernizacji, a jej koncepcja polegała na tym, by zachować
potencjał produkcyjny indywidualnej wytwórczości rodzinnej, a jednocześnie podpo-
rządkować go centralistycznym metodom kierowania całą gospodarką. Koncepcja ta
uwikłana była od początku w sprzeczności i dlatego prowadziła, jak się wydaje, do
tego, co (...) określiliśmy mianem „zahamowanej modernizacji [Kochanowicz 1988,
s. 85). Ta ułomna modernizacja była przede wszystkim modernizacją techniczną, zo-
rientowaną na wzrost plonów i zapewnienie minimalnego dostępu do maszyn i prze-
mysłowych środków produkcji. Nie pozwalała ona ani na powiększanie obszaru
gospodarstw, ani na ich specjalizację. Był to wzrost bez rozwoju, jak syntetycznie
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15 Według Szczepańskiego [Szczepański 1973 – MH] podmiotowa rola chłopów w procesach zmia-
ny społecznej wynika przede wszystkim z liczebności warstwy chłopskiej i typowych dla wsi proce-
sów demograficznych, umożliwiających utrzymanie i regenerację struktur społeczeństwa. Przez
swoją liczebność chłopi mieli zasadniczy wpływ na procesy odbudowy kraju, zaludniania miast czy
osadnictwa na Ziemiach Zachodnich. (...) Ich wkład w finansowanie industrializacji jest trudny do
przecenienia. Dostawy obowiązkowe nie tylko rozładowywały problem wyżywienia narodu, lecz
pozwalały władzy ludowej na kalkulacje niskich – w oparciu o ceny żywności – kosztów utrzyma-
nia i lokowanie zasadniczych środków finansowych państwa w wielkie budowy socjalizmu [Szafra-
niec 2002].
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ujął to Waldemar Kuczyński [1981]. Znaczna część siły roboczej odpłynęła jednak
z przeludnionego rolnictwa rodzinnego, choć pozostała w gospodarstwach: to chłopo-
robotnicy. Poprzez dochody z pracy poza rolnictwem, rolnictwo rodzinne uzyskało
dodatkowe środki finansowe na inwestycje i konsumpcję. Po 1970 roku polityka
państwa wobec rolnictwa rodzinnego uległa zmianie: zniesiono system obowiązko-
wych dostaw, co mogło stać się podstawą specjalizacji gospodarstw, zwiększono pu-
lę przemysłowych środków produkcji dla rolnictwa rodzinnego, uruchomiono linie
kredytowe oraz stworzono program tzw. gospodarstw specjalistycznych. One zaś
tworzyły forpocztę rodzinnego rolnictwa towarowego; w Polsce zwykło się je nazy-
wać gospodarstwami farmerskimi. Ta korzystniejsza dla rolnictwa rodzinnego poli-
tyka, mimo iż ciągle faworyzowała tzw. rolnictwo uspołecznione (PGR i RSP),
załamała się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. 

W czasie gdy na zachodzie Europy dokonywała się II rewolucja rolnicza, PRL
ustanawiała reguły obecności rolnictwa rodzinnego w gospodarce centralnie plano-
wanej i społeczeństwie socjalistycznym. Reguły te nie były stałe, precyzyjnie okre-
ślone, w każdej sytuacji mogły ulec zmianie, co jest typowe w państwie
prerogatywnym. Cechą przestrzeni, w której gospodarstwa rodzinne funkcjonowały,
była niepewność: mogła być poszerzana lub redukowana w zależności od woli cen-
trum politycznego. Niepewna była własność ziemi i trwałość gospodarstw rodzin-
nych (indywidualnych). Zgodnie z pierwszą, podstawową zasadą funkcjonowania
realnego socjalizmu gospodarka chłopska została poddana wszechogarniającej kon-
troli. Kontroli państwa podlegał obszar gospodarstwa, dostęp do środków produkcji,
skup produktów rolnych, kredyt, a nawet – przez system obowiązkowych dostaw –
struktura produkcji gospodarstwa. Intrygująca jest zatem sprawa funkcjonowania tej
gospodarki, zasad jej obecności w gospodarce socjalistycznej. Przekonująca jest tu
analiza Jerzego Wilkina [1988], który odrzuca dość powszechnie podzielaną w tam-
tym czasie hipotezę subsumcji gospodarki chłopskiej16, i wykorzystując teorię ada-
ptacji systemów, twierdzi, że następuje wtopienie gospodarki chłopskiej
w gospodarkę socjalistyczną17. Zgadzając się z tą hipotezą, twierdzę nawet, że pod
koniec lat osiemdziesiątych gospodarka chłopska była w symbiozie z socjalistyczną
gospodarką niedoboru [Halamska 1999]. Nie tylko sytuacja wszechogarniającej kon-
troli, lecz także sytuacja niedoboru, permanentnych braków w znaczący sposób
wpływała na mechanizmy funkcjonowania gospodarstw rodzinnych, zachowania
rolników, miejsce rolnictwa rodzinnego w społeczeństwie. W zasadniczy bowiem
sposób wypaczała ona funkcjonowanie mechanizmu konkurencji: to rolnicy (u poli-
tycznego administratora) rywalizowali o środki produkcji rolnej, a nie ich producenci
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16 Co oznacza podporządkowanie gospodarce socjalistycznej przy zachowaniu cech znacznej od-
rębności.
17 Zakłada przy tym, że gospodarka socjalistyczna jest systemem sztucznym, chłopska – natural-
nym. W wyniku adaptacji systemów następuje przechodzenie od stanu systemowej niejednorodno-
ści do stanu systemowej homogeniczności. Jest to warunkiem wewnętrznej stabilności i rozwoju
systemu. Tym mechanizmem, który spełnia rolę przekaźnika bodźców i energii, jest zjawisko, które
w ogólnej teorii systemów określa się jako sprzężenie zwrotne (feedback). Jaki system bądź podsys-
tem zdominuje, zależy od siły oddziaływania i sprawności adaptacyjnej uczestniczących w tym pro-
cesie układów. Jedno jest pewne, że żaden z nich nie pozostaje bez zmiany [Wilkin 1988, s. 22].

09Halamska.qxd  2015-03-23  15:35  Page 113



o rolników. Z drugiej strony, to odbiorcy (konsumenci) konkurowali o produkty, nie
zaś rolnicy (poprzez jakość czy sposób dostawy) o konsumentów. 

Taka sytuacja wykształciła specyficzną racjonalność funkcjonowania większości
gospodarstw. Niemal wszystkie były gospodarstwami (w różnym co prawda stopniu)
towarowymi, co było efektem chronicznie niezaspokojonego popytu na każdą w za-
sadzie żywność w gospodarce niedoboru. Od strony zbytu była to sytuacja komfor-
towa dla producentów rolnych, eliminująca zasadę konkurencyjności z ich
mechanizmów funkcjonowania. Niedobory na rynku (tak środków produkcji, jak
i artykułów konsumpcyjnych) oraz dodatkowe środki finansowe płynące do gospo-
darstw rodzinnych wpływały na akumulację w gospodarstwach. Była ona silnie uwa-
runkowana względami społecznymi i tylko częściowo podporządkowana
racjonalności produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw. Posiadanie trudnych do zdo-
bycia środków produkcji – przede wszystkim maszyn – stawało się w jakimś sensie
celem samym w sobie; kwestia ich racjonalnego wykorzystania w procesie produk-
cji – sprawą drugoplanową, na co wskazywała słaba efektywność wykorzystania
środków trwałych. Oznaczało to, że inwestycje tylko w części amortyzowały się
ekonomicznie, w sferze produkcji. W części amortyzacja ta miała charakter społecz-
no-psychologiczny: poczynione inwestycje ograniczały niepewność, owocowały
większym poczuciem autonomii, służyły do odtworzenia lub tworzenia społecznego
statusu. Tak więc w czasie, gdy na Zachodzie następowało uekonomicznienie me-
chanizmów funkcjonowania gospodarstw rodzinnych, w Polsce zachodził proces od-
wrotny – ich specyficznego uspołeczniania: funkcjonowanie i reprodukcja
gospodarstw rodzinnych ulegała „urodzinnianiu”. Gospodarowanie w wielu przy-
padkach stawało się sposobem życia, a nie procesem ekonomicznym. Jednym sło-
wem – gospodarstwa rodzinne zaadaptowały się do gospodarki socjalistycznej, co
oznaczało także, że ich mechanizmy funkcjonowania stały się specyficzne, i jak się
wkrótce okazało – mało przydatne w otwartej gospodarce rynkowej.

3. POSTKOMUNISTYCZNA TRANSFORMACJA: „OPRESYJNA
WOLNOŚĆ”18?

W 1988 roku w Polsce istnieje ok. 2 200 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. To
w większości gospodarstwa drobne i bardzo drobne: ponad połowa (53,5%) nie prze-
kracza 5 ha, w przedziale 5–15 ha mieści się 40,5%, tylko 6% ma obszar ponad 15 ha.
Jednocześnie, jak pokazują analizy sposobów funkcjonowania tych gospodarstw, tylko
1/5 można zaliczyć do typu chłopskiego, samozaopatrzeniowego; 4/5 ma dość gęste re-
lacje z istniejącym wówczas rynkiem, a większość tych gospodarstw dąży racjonalno-
ści typowej dla gospodarstw-przedsiębiorstw. Skalę zależności tych gospodarstw od
tzw. gospodarki socjalistycznej pokazał w całej rozciągłości proces adaptacji rolnictwa
rodzinnego do gospodarki rynkowej, kiedy musiały ulec korekcie wszystkie zdeformo-
wane mechanizmy ich funkcjonowania. Był to proces bardzo brutalny, gdyż odbywał
w okresie liberalnej transformacji całej gospodarki. Była to sytuacja, kiedy: 
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18 Odwołuję się tu oczywiście do artykułu Krzysztofa Gorlacha i Zygmunta Seręgi From Repres-
sive Tolerance to Opressive Freedom:Polish Family Farms in Transition [1993].
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� państwo (choć tylko na krótki okres) wycofuje się ze wsparcia i ochrony wła-
snego rolnictwa: PSE (wskaźnik subsydiowania producenta) spada z 28% w la-
tach 1986–1988 do 9% w roku 1989, -13% w roku 1990, -3% w roku 1991.
Jednocześnie gospodarka otwiera się a napływ produktów rolnych i żywności
jest niekontrolowany;

� pojawia się silna (i nielojalna: w 1990 PSE w rolnictwie UE wynosi prawie
40%, w Polsce -13%!) konkurencja zagranicznej żywności: rośnie import pro-
duktów rolnych (tylko w 1991 roku o 130%), spada eksport; od 1992 roku do
końca lat 90. saldo obrotu artykułami rolno-spożywczymi staje się ujemne; 

� rozpada się system instytucji obsługi rolnictwa: lawinowo upadają powszechne
na wsi spółdzielnie kółek rolniczych (SKR), świadczące usługi mechanizacyjne,
oraz lokalne Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” – zaopatrujące wieś
w środki produkcji i konsumpcji oraz skupujące płody rolne, rozpada się spół-
dzielczość ogrodnicza etc.; 

� na skutek transformacji gospodarka wypycha część chłoporobotników z powrotem
do gospodarstw, a jednocześnie nie przyjmuje odpływu siły roboczej z rolnictwa.
Owocuje to wzrostem zatrudnienia w rolnictwie rodzinnym, wzrostem bezrobocia na
wsi, spadkiem – zwłaszcza pod koniec dekady – realnych dochodów rolniczych19. 

Rolnicy doświadczają „opresyjnej wolności”, na co reagują w sposób polityczny:
serią zorganizowanych chłopskich protestów20, nie będąc jednak przedmiotem repre-
sji. Mało cenione przez rolników, jak zresztą i analityków tego okresu – ekonomistów
i socjologów – są przedsięwzięcia państwa (co prawda mało spójne i niepodporząd-
kowane jakiemuś przyszłemu modelowi), tworzące nowe otoczenie rolnictwa; infra-
strukturę dla rolnictwa nowoczesnego. Powoli powstają bowiem:
� nowe instytucje, mające stać się instrumentami interwencji państwa: w 1990 ro-

ku Agencja Rynku Rolnego, w 1992 – Fundusz Oddłużenia i Restrukturyzacji
Rolnictwa (od 1994 – ARiMR), w 1992 roku – Agencja Własności Rolnej Skar-
bu Państwa (od 2003 roku – Agencja Nieruchomości Rolnych). Powstaje także 

� system socjalnych zabezpieczeń i pomocy społecznej rolnikom. W 1990 roku
uchwalona zostaje ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ten specjalny,
bardzo korzystny dla rolników i domowników pracujących w gospodarstwie
system, którego operatorem staje się KRUS, w zdecydowanej większości finan-
sowany jest z budżetu państwa i pochłania większość środków, przeznaczonych
na rolnictwo. Także wprowadzony w 1992 roku 

� powszechny system podatkowy nie obejmuje dochodów z produkcji rolnej (z wy-
jątkiem wyszczególnionych działów specjalnych). Rolnicy płacą tylko tzw. po-
datek rolny.

W efekcie oddziaływania tych czynników rozpoczyna się proces zmian rodzinne-
go rolnictwa w Polsce. W sposób żywiołowy, choć z udziałem i przyzwoleniem pań-
stwa, powstaje nowe rolnictwo dualne, czego pierwszym widocznym wskaźnikiem
są zmiany w strukturze gospodarstw: „pustoszejący środek” (szybki ubytek gospodarstw
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19 Okres ten nie jest jednorodny; jego szczegółowa charakterystyka, wraz z podziałem na fazy,
i dokumentacja statystyczna znajduje się w [Halamska i in. 2003].
20 Por. na ten temat [Foryś 2008]. 
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5–15 ha), stabilizacja grupy gospodarstw drobnych oraz silny wzrost gospodarstw więk-
szych (por. tab. 2). Szybki wzrost udziału tych największych gospodarstw oraz wi-
doczna koncentracja ziemi jest w tym okresie skutkiem prywatyzacji państwowego
sektora rolnictwa. Zasady i geografia prywatyzacji sprzyjają przede wszystkim po-
wstawaniu nowych gospodarstw (niekoniecznie rodzinnych), w znacznie mniejszym
stopniu – powiększaniu już istniejących. Drugim wskaźnikiem dychotomizacji rol-
nictwa są zmiany sposobów i celów gospodarowania, czego wskaźnikiem jest przede
wszystkim stosunek gospodarstw rodzinnych do rynku. 

Transformacja postkomunistyczna rozpoczyna w Polsce „koniec chłopów”: pro-
ces typowy dla rozwiniętych gospodarek rynkowych i (z)modernizowanego rolnic-
twa. W Polsce przebiega on w sposób specyficzny: obok „odrodzinnienia” części
gospodarstw (przede wszystkim gospodarstw większych typu przedsiębiorstwa ro-
dzinne), co dokumentuje Krzysztof Gorlach [2001; 2009], a później Alina Sikorska
[2014]21, znacznie lepiej widoczny jest proces pozornej repezantyzacji. Wskazuje na
nią wiele faktów: rosnąca liczba pracujących w rolnictwie, rezygnacja lub ogranicze-
nie kontaktów z rynkiem etc. Badania panelowe, przeprowadzone w latach 1988
oraz 2001 dokumentują22: 
� bardzo wyraźny spadek udziału gospodarstw silnie powiązanych z rynkiem (ty-

pu przedsiębiorczego), które przechodzą albo do typu chłopsko-samozaopatrze-
niowego, albo wyczekują, zasilając typ przejściowy; nikły natomiast jest dopływ
do typu przedsiębiorczego z gospodarstw typu chłopskiego i przejściowego; du-
ży wzrost gospodarstw typu chłopskiego, samozaopatrzeniowego;

� umacnianie się części gospodarstw przedsiębiorczych, znacznie powiększają-
cych powierzchnię i umacniających swoje związki z rynkiem; wiele z nich to
niegdysiejsze gospodarstwa specjalistyczne; 

� wzrost udziału gospodarstw typu przejściowego i silny typu samozaopatrzenio-
wego, chłopskiego; u wielu z nich następuje zmniejszanie obszaru, spadek in-
tensywności gospodarowania i komercjalizacji produktów23;
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21 Gorlach analizuje tu sposób wejścia w posiadanie gospodarstwa (dziedziczenie lub nie), korzy-
stanie z pracy najemnej i odrobku, korzystanie z kredytów. Sikorska stwierdza, że całym komple-
tem definicyjnych cech nie może się legitymować wiele polskich gospodarstw rodzinnych.
Gospodarstwa bowiem korzystają z dzierżaw ziemi, posługują się kredytem, powstają nie tylko na
drodze dziedziczenia, korzystają z najemnej siły roboczej czy nie zapewniają pracy wszystkim
członkom rodziny. Najwięcej jednak z tego zbioru eliminuje niespełnienie kryterium przynoszenia
rodzinie dochodów z produkcji rolnej.
22 Autorami tych badań byli: Marie-Claude Maurel, Huques Lamarche oraz Maria Halamska.
Szczegółowa analiza dynamiki znajduje się w ich wspólnej książce: Rolnictwo rodzinne w trans-
formacji postkomunistycznej. Anatomia zmiany [Halamska i in. 2003].
23 Huques Lamarche, autor tej części analizy tak komentuje tę sytuację: Ta analiza ewolucji sposobu
funkcjonowania gospodarstw (...) ukazuje upadek względnie dobrze prosperującego rolnictwa rodzin-
nego, jaki dokonał się w ciągu niespełna 13 lat. (...) Dokonała się marginalizacja więcej niż dwóch trze-
cich gospodarstw. Byłoby zupełnie logiczne przypuszczać, że tej ewolucji towarzyszyć będzie głęboka
zmiana stosunku do dziedziczenia gospodarstw [Halamska i in. 2003, s. 65]. Tak przebiegał ten proces
we Francji, gdzie absorpcja uwalnianej siły roboczej przez przemysł następowała łagodnie. W Polsce –
jak stwierdza – nic podobnego się nie dzieje, drobni rolnicy są świadomi braku takich perspektyw.
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� różnicowanie się (rozchodzenie się) strategii rolników wobec ziemi, które zale-
żą od typu prowadzonego gospodarstwa24;

� zwiększenie zasobów pracy w części gospodarstw; są to przede wszystkim go-
spodarstwa mniejsze25.

W istocie rzeczy okres postkomunistycznej transformacji to zarysowanie się nieod-
wracalnie rozchodzących się trajektorii ewolucji gospodarstw, proces dualizacji rolnictwa
rodzinnego, którego podstawą jest przede wszystkim charakter związków z rynkiem: ok.
1/3 gospodarstw to gospodarstwa związane z rynkiem, modernizujące się lub mające
szanse na modernizację; ok. 2/3 to drobne gospodarstwa marginalizujące się, z których
większość zmierza do modelu chłopskiego, samozaopatrzeniowego. Szefowie tych wyco-
fanych z rynku gospodarstw uważają, że żyją jak chłopi, lecz w rzeczywistości podstawo-
we ich dochody pochodzą spoza rolnictwa. Gospodarstwo rodzinne zapewnia status
społeczny szefowi gospodarstwa i członkom jego rodziny, którzy tu znaleźli schronienie.
Lecz czy ci gospodarze, którzy zredukowali rozmiary produkcji, uprościli system upraw,
zarzucili produkcję zwierzęcą, są jeszcze rolnikami? Czy jest to ciągle chłopski sposób go-
spodarowania, który charakteryzował te gospodarstwa jeszcze dziesięć lat temu, gdy ro-
dzina „rolnicza” przestaje ciągnąć zyski z pracy w gospodarstwie, a nawet zaprzestaje
produkcji na własne potrzeby? Zgoda na utrzymywanie się z dochodów socjalnych i życie
w gospodarstwie-widmie jest bardzo dalekie od reguł tradycyjnej etyki chłopskiej
[Halamska i in. 2003, s. 100]. To właśnie te specyficzne reguły funkcjonowania takich go-
spodarstw skłaniają do nazwania ich gospodarstwami quasi-chłopskimi, a ich użytkowni-
ków – quasi-chłopami. Pojawienie się i ciągłe trwanie tych zbiorowości stało się dla mnie
podstawą sformułowania tezy o „innym końcu chłopów” w Polsce26. 

4. MODERNIZACJA (PODWÓJNIE) KONTROLOWANA I JEJ EFEKTY

Nowy, dynamiczny i przewidywalny etap przemian następuje w momencie urealnienia
się wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdyż przed rolnictwem pojawia się model, w kie-
runku którego powinno się ono przekształcać: europejski model rolnictwa. Jest on – co
okaże się wkrótce – ruchomym celem: wypracowany w okresie produktywistycznym,
odpowiadający na potrzeby społeczeństwa przemysłowego, w okresie postproduktywi-
stycznym, w społeczeństwie postindustrialnym musi ulec zmianie. Kierunek zmian mo-
delu wyznacza paradygmat rozwoju zrównoważonego, z którym pojawiają się dwie
koncepcje: rolnictwa wielofunkcyjnego oraz rolnictwa zrównoważonego. Nie zmienia
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24 Marie-Claude Maurel, autorka tej części analizy stwierdza, że typ chłopski zdominowały logiki
zwijania lub konserwacji rodzinnych zasobów gruntowych, podczas gdy w gospodarstwach funk-
cjonujących wg modeli przedsiębiorczych były to strategie akumulacji lub oczekiwania na możli-
wość jej realizacji. Natomiast w gospodarstwach należących do typu przejściowego, który
eksponuje sytuację mobilności tej grupy, odnajdujemy dużą różnorodność modeli gruntowych
[tamże, s. 98].
25 Bezrobocie ukryte „zadomowiło się” przede wszystkim w gospodarstwach typu chłopskiego,
gdzie prawie wszystkie gospodarstwa (96%) legitymują się ogromnie wysokimi wskaźnikami za-
trudnienia. Bardzo wysokie nakłady siły roboczej mają także gospodarstwa typu przejściowego...
[tamże, s. 77]. 
26 Szeroko analizuję tę kwestię w tekście: A Different End of the Peasants? [2004].
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się natomiast bardzo istotna rola państwa: jednak zamiast państwa i jego aktywnej roli
w modernizacji rolnictwa (efekt globalizacji) istnieje teraz Unia Europejska i jej wspól-
na polityka rolna, podzielona na tzw. filary. Państwo polskie staje się bardzo ważnym de-
cydentem, ale drugiej kategorii: to ono dokonuje operacjonalizacji celów cząstkowych,
co ma wpływ na sposób osiągania celu głównego. Modernizacja rolnictwa rodzinnego
jest procesem (podwójnie) kontrolowanym. Kontrola przebiegu procesu zmiany jest wie-
lopoziomowa: przez przyjęcie tzw. acquis communautaires, wynegocjowane kwoty nie-
których produkcji, środki finansowe, krajowe zasady wdrożenia tej polityki. Od
momentu akcesji (2004) środki pojawiają się sposób regularny i przewidywalny; z jed-
nej strony, w znaczący sposób poprawiają dochody rolników (I filar), z drugiej – pozwa-
lają na strukturalizowaną i kontrolowaną modernizację gospodarstw (II filar; PROW ze
środkami podzielonymi na zadania27). Tu właśnie znaczna rola przypada państwu, gdyż
ono wybiera zadania i definiuje kryteria otrzymywania środków, co oznacza zarazem, że
proces ten nabiera charakteru politycznego w wąskim rozumieniu: racjonalność zmiany
społeczno-ekonomicznej niejako automatycznie zostaje podporządkowana racjonalności
służącej istniejącemu w danym momencie układowi sił politycznych.

Prawie wszystkie gospodarstwa indywidualne to gospodarstwa rodzinne w socjo-
logicznym sensie tego terminu. Niewiele z nich, przede wszystkim największe, ba-
zuje na stałej najemnej sile roboczej, warunkującej ich funkcjonowanie. Najemna
siła robocza występuje we wszystkich tu wyróżnionych typach gospodarstw, jednak
jej znaczący udział jest zauważalny dopiero w grupie gospodarstw największych,
powyżej 50 ha. Ponieważ kategoria „gospodarstwo rodzinne”, uwzględniająca także
charakter siły roboczej, nie istnieje w masowej statystyce, analiza zostanie przepro-
wadzona na danych dla kategorii „gospodarstwa indywidualne”, która prawie w ca-
łości pokrywa się tu z gospodarstwem rodzinnym. 

TABELA 1. Gospodarstwa rodzinne a gospodarstwa indywidualne w 2010 roku
TABLE 1. Family and private farms in 2010

Gospodarstwa Obszar gospodarstwa (w ha)
indywidualne

razem 1–5 5–15 15–50 50 <
N gospodarstw w tys. 1651,2 955,3 500,7 171,6 24,3
N gospodarstw prowadzących 1480,2 790,0 497,0 168,9 24,3

produkcję w tys.
Stosunek rodzinnej siły 1:27 1:50 1:40 1:21 1:2

roboczej do siły najemnej

Gospodarstwa ~1460 tys. ~30 tys.
rodzinne różnych typów PR

Legenda: PR – przedsiębiorstwo rolne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [GUS 2012].
Source: Own calculations based on data from the National Statistical Office [2012].
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27 Są one nieco inne w każdym okresie finansowania. I tak np. okresie 2007–2013 Polska wybra-
ła 22 spośród 43 możliwych do wyboru działań; 40% środków przeznaczono na rozwój rolnictwa,
32% na poprawę stanu środowiska naturalnego, 20% na poprawę jakości życia, 5% na realizację
programu LEADER. Szczegółowa analiza Rowińskiego [2008] wskazuje, że rozdysponowanie po-
nad 1/4 środków ma charakter transferów socjalnych. 
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Jak przebiegają zmiany rolnictwa rodzinnego w tym okresie? Ekonomiści śledzą
tu przede wszystkim zmiany zasobów czynników produkcji oraz wzajemnych rela-
cji między nimi. Te zasoby to przede wszystkim ziemia: areał ok. 14 mln ha użytków
rolnych przez całe 10-lecie nie ulega zmianom28; następuje spadek zatrudnienia
w rolnictwie i według obliczeń Izasława Frenkla jest on znaczny, choć pracujących
w rolnictwie jest ciągle bardzo dużo29, co powoduje, że przeciętna produktywność
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TABELA 2. Zmiany gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha UR
TABLE 2. The change in the structure of private farms over 1 ha 

Lata
1990 2002 2012
Indywidualne gospodarstwa rolne

N gospodarstw w tys. 2137,5 1951,7 1476,7
Użytki rolne w tys. ha 13 400 14 461 13 520
UR ha/gospodarstwo 6,3 7,4 9,2
Struktura obszarowa w %
1–5 ha 52,5 58,8 52,8
5–15 ha 41,3 31,3 33,6
15< ha 6,1 10,0 13,6
Użytki rolne w %
1–5 ha 23,1 19,1 14,7
5–15 ha 56,7 36,2 31,6
15< ha 20,2 44,6 53,7
Dynamika zmian: ubytek (-); wzrost (+) 1990–2002 2002–2012
Gospodarstwa ogółem -15,5 tys. rocznie -47,5 tys. rocznie

-0,8 pp rocznie -3,2 pp rocznie
1–5 ha 0 pp rocznie -4,7 pp rocznie
5–15 ha -3,7 pp rocznie -2,3 pp rocznie
15< ha +4,3 pp rocznie +0,26 pp rocznie

Pracujący (AWU) w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Pracujący w rolnictwie 1990 2003 2012
– w tys. osób pełnozatrudnionych 2497 1960
– w % pracujących ogółem 18,3 12,6
– w tys. osób pełnozatrudnionych na wsi 2301 1797
– w % pracujących na wsi 43,7 29,6
Dynamika zmian: ubytek (-); wzrost (+) 2003–2012
– w tys. osób -63 tys. rocznie
– w % pracujących ogółem -0, 6 pp rocznie
– w tys. osób na wsi -56 tys. rocznie
– w % pracujących na wsi -1,4 pp rocznie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Baer-Nawrocka, Poczta 2014 oraz Frenkel 2014].
Source: Own calaculation based on studies of [Baer-Nawrocka, Poczta 2014 and Frenkel 2013].

28 Pojawia się tu pewna interpretacyjna trudność: w 1988 areał UR w gospodarstwach indywidu-
alnych wynosi 13 537 tys. ha, w 2002 roku – 14 260 tys. ha, w 2012 roku 13 520 tys. ha [za: Baer-
-Nawrocka, Poczta 2014].
29 Wśród specjalistów nie ma przy tym zgody ani co do liczby zatrudnionych w rolnictwie, ani ry-
sujących się tendencji w zatrudnieniu. Frenkel, opierając się na danych BAEL, wskazuje na – przy-
toczony wyżej – spadek zatrudnienia. Baer-Nawrocka i Poczta, opierając się na stanie zatrudnienia
na koniec każdego roku, mówią o wzroście zatrudnienia: z 2 109 tys. w 2003 roku do 2 378 tys.
w 2012 roku, co stanowi 113% pracujących w roku 2003.
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pracy jest niska; struktura kapitału wskazuje na inwestycje, gwarantujące ukierunko-
wanie na wzrost intensywności produkcji. 

Analiza dynamiki gospodarstw rolnych w okresie 2002–2012 zdaje się potwier-
dzać hipotezę postawioną na przełomie wieków, a po dziesięciu latach transformacji
postkomunistycznej: hipotezę o postępującej dualizacji polskiego rolnictwa rodzinne-
go. Choć zmiany te zachodzą w nieco innym rytmie, ich kierunek się nie zmienia.

Po pierwsze, sama liczba gospodarstw ulega dość szybkiej redukcji: tempo zmian
w okresie 2002–2012 jest znacznie szybsze niż w okresie 1990–2002. W okresie
1990–2002 przeciętnie rocznie ubywa ok. 15 tys. gospodarstw, w okresie 2002–2012
– ok. 47 tys. Sukcesywnie zwiększa się udział gospodarstw większych, gdzie także
postępuje koncentracja ziemi. Tendencje te znakomicie ilustrują badania Instytutu
Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej. W badanych wsiach pomiędzy ro-
kiem 2000 a 2011 rokiem liczba gospodarstw zmniejszyła się o 15,2%. Stosunkowo
najsilniej proces ten uwidocznił się w zbiorze jednostek o obszarze od 10 do 15 ha,
w którym ubyło więcej niż co trzecie gospodarstwo oraz w grupie od 5 do 10 ha,
gdzie dotyczyło to co piątego gospodarstwa. Zwraca przy tym uwagę fakt, że zdecy-
dowanie więcej zmian w strukturze obszarowej gospodarstw odnotowano w okresie
2005–2011 niż w pięcioleciu 2000–2005, co potwierdza tezę, że efekty integracji
z UE i wsparcia uruchomionego w ramach WPR oddziaływały stymulująco na uak-
tywnienie przemian strukturalnych w rolnictwie [Sikorska 2013 s. 23]. Najbardziej
dynamicznie rozwijają się gospodarstwa powyżej 15 ha, ponieważ rośnie ich udział
w strukturze gospodarstw, przeciętna powierzchnia oraz użytkowany przez nie ob-
szar gruntów. Sikorska [tamże] wskazuje na dwie przyczyny tych zmian: narastają-
cą konkurencję w rolnictwie, stwarzającą presję na powiększanie skali produkcji
oraz położenie względem terenów zurbanizowanych i chłonnych rynków pracy, ob-
szarów tzw. gospodarski przedsiębiorczej30. 

TABELA 3. Dynamika zmian w gospodarstwach różnych typów
TABLE 3. The pace of change in the structure of farms and working in farms

Wzrost przeciętnego obszaru Dynamika pracujących w gospodarstwach
gospodarstwa w okresie 2002–2012 w okresie 2005–2010 

2002 = 100 2005 = 100
grupa dynamika grupa razem wyłącznie także poza

obszarowa obszarowa pracujący w gospodarstwie gospodarstwem
Ogółem >1 ha Ogółem >1 ha 92 89 100
1–5 ha 108 1–5ha 82 86 77
5–15 ha 100 5–20 ha 95 89 113
15–50 ha 156 20–50 ha 102 98 130
>50 ha 183 >50 ha 127 121 167
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Baer-Nawrocka, Poczta 2014 oraz Frenkel 2013]. 
Source: Own calaculation based on studies of [Baer-Nawrocka, Poczta 2014 and Frenkel 2013].

Spadek pracujących w okresie 2003–2013 – opierając się na danych BAEL – jest
dość wolny i wynosi tylko ok. 0,6 punktu procentowego rocznie; wśród zatrudnio-
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nych na wsi stanowi to jednak ubytek 1,4 punktu procentowego rocznie. Zmiany te
zachodzą w odmienny sposób w różnych typach gospodarstw, wskazując nie tylko
na odmienną dynamikę zmian, lecz przede wszystkim na ich odmienną racjonalność
funkcjonowania. Ilustruje to tempo zmian powierzchni gospodarstw oraz zatrudnie-
nia w gospodarstwach różnych wielkości. Uwagę zwracają gospodarstwa większe:
znacznie zwiększając przeciętny obszar, zwiększają także zatrudnienie, przy czym
tempo wzrostu obszaru zdaje się być silniejsze niż wzrost pracujących. Gospodar-
stwa te zwiększają także kapitał produkcyjny, czego wskaźnikiem jest wykorzysta-
nie środków PROW przeznaczonych na modernizację gospodarstwa.

Po wtóre, na istnienie odmiennych trajektorii zmian w różnych grupach gospo-
darstw wskazuje także ich cel funkcjonowania, którego wskaźnikiem jest skala komer-
cjalizacji produkcji. Jeśli jako wskaźnik odmiennych sposobów gospodarowania
przyjmiemy produkcję skierowaną na rynek, to wyraźną orientację rynkową ma nieco
więcej niż połowa gospodarstw rodzinnych. Rynkowa orientacja nasila się przy tym
w gospodarstwach obszarowo większych, gdzie zdecydowana ich większość
(70–80%) przeznacza do sprzedaży co najmniej 3/4 swojej produkcji. Jednocześnie
prawie co trzecie gospodarstwo ma orientację przede wszystkim samozaopatrzeniową,
to znaczy funkcjonuje albo poza rynkowymi wymogami, albo mają one na jego funk-
cjonowanie bardzo mały wpływ. Wśród gospodarstw drobnych, w przedziale 1–5 ha,
takich gospodarstw jest prawie połowa. Jak wynika z przytaczanej już analizy Sikor-
skiej, gospodarstwa te różni także sam sposób komercjalizacji produkcji. W rolnictwie
rodzinnym dominują obecnie dwie formy jej zbytu: obrót bezpośredni oraz sprzedaż
dla przemysłu przetwórczego. Zbyt produkcji w gospodarstwach drobnych to przede
wszystkim sprzedaż bezpośrednia: obrót sąsiedzki oraz targowiskowy. Gospodarstwa
duże i towarowe zbywają swoją produkcję zakładom przetwórczym, które coraz czę-
ściej odbierają produkty rolne bezpośrednio w gospodarstwach. Tak więc także domi-
nacja tych dwóch form upłynniania wytworów indywidualnego rolnictwa przede
wszystkim odzwierciedla jego dychotomię. Z jednej strony są to niskotowarowe jed-
nostki produkujące głównie na samozaopatrzenie, a z drugiej strony profesjonalne go-
spodarstwa dążące do uzyskania najbardziej stabilnej pozycji na rynku produktów
rolnych [Sikorska 2013, s. 39]. Taką pozycję zapewnia m.in. kontraktacja produkcji
oraz posiadanie stałych odbiorców. Także te formy powiązań między odbiorcami wią-
żą się z typem gospodarstwa i skalą jego produkcji: w grupie obszarowej 1–5 ha stałe-
go odbiorcę miało ok. 11% gospodarstw, w gospodarstwach większych niż 50 ha –
49%. Procesy integracji pionowej z agrobiznesem zachodziły więc przede wszystkim
w gospodarstwach większych. Uwzględniając, że charakter kontaktów rynkowych sta-
nowi czynnik, który wyróżnia profesjonalnych producentów rolnych z ogółu użytkow-
ników gospodarstw rolnych, w analizie procesów powiązań rolników z rynkiem
szczegółowo zanalizowano zbiorowość rolników, którzy:

– posiadali stałe kontakty rynkowe w formie umów kontraktacyjnych bądź sprzeda-
wali produkty rolnicze systematycznie temu samemu odbiorcy,

– wchodzili w skład grup producentów rolnych,
– prowadzili działalność rolniczą, która stanowiła dominujące źródło utrzymania rodzi-

ny oraz główne miejsce aktywności zawodowej osoby kierującej pracami w gospodar-
stwie. (...) W badanej w 2011 roku zbiorowości użytkowników gospodarstw rolnych
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około 26% spełniało opisane wyżej kryteria [Sikorska, tamże s. 61]. Przeniesienie
tych szacunków na zbiorowość wszystkich gospodarstw indywidualnych oznacza, że
w 2012 roku w Polsce istniało ok. 400 tys. „profesjonalnych” gospodarstw rolnych. 

TABELA 4. Podstawowe charakterystyki gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha prowadzą-
cych produkcję rolną w 2010 roku
TABLE 4. Basic characteristics of private farms of over 1 ha engaged in agricultural production in 2010

Cecha Obszar gospodarstwa (w ha)
razem 1–5 5–15 15–50 >50

Liczba gospodarstw w tys. 1480,2 790,0 497,0 168,9 24,3
Struktura w % 100,0 53,6 32,4 10,8 1,4
Dochody głównie rolnicze 34,1 13,6 48,5 80,3 83,5
(> 50% z rolnictwa) w % gospodarstw
Wskaźnik rolniczości dochodów 100 39 162 247 230

Gospodarstwa prowadzące 89,6 82,7 99,2 98,4 99,9
produkcję rolną w % 

Gospodarstwa prowadzące chów 61,4 49,8 78,9 78,6 57,9
zwierząt gospodarskich w %

Rocznych jednostek pracy (AWU) 1,24 0,91 1,48 1,93 2,30
na gospodarstwo

Pracujący wyłącznie w rolnictwie 1,6 1,34 1,82 2,28 1,89
na gospodarstwo

Wskaźnik nadwyżki siły roboczej 100 119 94 97 – 113
Wskaźnik dynamiki siły roboczej 100,3 92,5 113,3 122,5 167,1

Nie ma sprzedaży bezpośredniej 41,5 37,4 43,4 51,4 60,9
Sprzedaż produkcji >75% produkcji 52,3 44,6 56,8 70,7 80,9

gospodarstwa
Samozaopatrzenie >75% produkcji 29,3 41,4 19,9 4,2 0,0

gospodarstwa
Wskaźnik prorynkowości 100 83 277 500 610

Gospodarstwa korzystające 8,81 1,91 9,48 29,03 58,54
ze środków PROW w %

Wskaźnik modernizacji 100 22 75 229 565
Absorbcja rodzinnej siły roboczej 

w tys. / %:  tys. osób 3547,0 tys. 50,0 40,8 7,4 1,8
tys. AWU 1745,3 tys. 39,5 47,9 10,2 2,4

Nowoczesne

Typy gospodarstw rodzinnych Quasi- Przejściowe gospodarstwa PRolne
-chłopskie – przedsiębiorstwa

rodzinne
Legenda: Wskaźniki pokazują w procentach różnice w stosunku do przeciętnej dla kraju (razem=100). I tak,
rolniczość dochodów – więcej niż 50% dochodów z rolnictwa; nadwyżki siły roboczej – różnica między stale
pracującymi wyłącznie w gospodarstwie a przeciętną AWU; dynamika pracujących: w latach 2005–2010; pro-
rynkowość – różnica między gospodarstwami prawie wyłącznie produkującymi na rynek a prawie wyłącznie
na samozaopatrzenie; modernizacja – odsetek gospodarstw korzystających ze środków PROW
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [GUS 2012a]. 
Source: Own calculations based on data from the National Statistical Office [2012a].

Różnice w cechach gospodarstw i sposobach ich funkcjonowania są bardzo wy-
raźne, co ilustruje tabela 4: każda z wyróżnionych obszarowych grup gospodarstw
zdaje się funkcjonować według własnej racjonalności, pełniąc przy tym odmienne
funkcje w gospodarce oraz w układach rodzinnych. Dotyczy to przede wszystkim
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grup gospodarstw najmniejszych, o obszarze 1–5 ha i gospodarstw dużych o obsza-
rze większym niż 15 ha. 

Gospodarstwa drobne, w przedziale 1–5 ha, to gospodarstwa produkujące przede
wszystkim na samozaopatrzenie. Tu tylko ok. 3% gospodarstw to „gospodarstwa
profesjonalne” w przyjętym przez Sikorską znaczeniu. Ale też są to gospodarstwa
absorbujące aż połowę (50%) pracujących w rolnictwie, mimo iż w ostatnim okresie
(od 2005) następuje tu spadek zatrudnienia. Są to gospodarstwa o niewielkiej skali
produkcji, niezbyt intensywne, niewyzbywające się jednak ziemi, bo niegdysiejsze
przywiązanie do niej zostało teraz wzmocnione/zastąpione możliwościami uzyska-
nia płatności bezpośrednich, traktowanych jako należna renta z tytułu posiadania
ziemi. To gospodarstwa pasywne, nietroszczące się o wielkość i intensywność pro-
dukcji, niewprowadzające innowacji oraz nieprojektujące dalszego rozwoju. Tylko
dla niewielu rodzin stanowią one główne źródło dochodu. Dochody pozarolnicze za-
pewniają ich użytkownikom dochodową autonomię, co prowadzi do swoistej logiki
gospodarowania: ekstensywnego lub wręcz pozorowanego. Bardzo rzadko spotyka
się tu też inicjatywy przekształcenia gospodarstwa w wiejskie przedsiębiorstwo, łą-
czące gospodarstwo rolne z inną, nierolniczą działalnością. Ten sposób funkcjono-
wania upoważnia do nazwania tych gospodarstw gospodarstwami quasi-
-chłopskimi. To typ gospodarstwa rolnego w Polsce dominujący liczebnie
i udziałowo, gdyż w 2010 roku ma ponadpięćdziesięcioprocentowy udział wśród
gospodarstw rolnych prowadzących produkcję rolniczą.

W opozycji do nich znajdują się gospodarstwa największe; tu powyżej 15 ha.
W analizowanym roku 2010 to zaledwie co ósme gospodarstwo indywidualne
w Polsce. Prawie wszystkie spełniają kryteria gospodarstw profesjonalnych. To go-
spodarstwa nastawione na masową produkcję rynkową, których właściciele utrzy-
mują się przede wszystkim z rolnictwa, którzy modernizują swoje gospodarstwa,
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RYSUNEK 1. Specyfika funkcjonowania różnych typów gospodarstw 
FIGURE 1. Patterns of the functioning of types of family farms

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4.
Source: Own calculations based on data from the National Statistical Office [2012a].
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wykorzystując wsparcie WPR. To zarazem zróżnicowana zbiorowość, w której wy-
różnić można modernizujące się gospodarstwa rodzinne, rodzinne przedsiębior-
stwa rolne oraz przedsiębiorstwa rolne o nierodzinnych cechach i nierodzinnej już
racjonalności funkcjonowania.

Przekształcenie podstawowych informacji o gospodarstwach we wskaźniki od-
chylenia od przeciętnej w syntetyczny sposób obrazują dominujące tendencje, wystę-
pujące w każdej z grup. Każdy pięciobok, odpowiadający rozkładom analizowanych
cech w danej grupie jest inaczej zdeformowany w stosunku do regularnego pięciobo-
ku, charakteryzującego wszystkie gospodarstwa powyżej 1 ha (rys. 1).

Deformacje pięcioboku grupy gospodarstw 1–5 ha są wyraźnie widoczne: brak
modernizacji, słabsza intensywność, niższa prorynkowość, obciążenie zbędną siłą
roboczą. Przeciwne tendencje widoczne są w grupie rodzinnych gospodarstw nowo-
czesnych oraz przedsiębiorstw rodzinnych: to grupa gospodarstw bardzo silnie za-
leżnych od rynku, o bardzo dużej skłonności do modernizacji, słabo (lub wcale)
obciążona zbędną siłą roboczą. Gospodarstwa „przejściowe” mają mieszane cechy,
a rodziny je użytkujące w większym stopniu są zależne od gospodarstwa. To gospo-
darstwa, które produkują na rynek i poszukują zwiększenia dochodów przez inten-
syfikację. Ich przyszłość jest jednak niepewna, na co wskazuje niski, niższy niż
przeciętnie w gospodarstwach powyżej 1 ha, wskaźnik modernizacji. 
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TABELA 5. Charakterystyki kierowników różnych typów gospodarstw rodzinnych
TABLE 5. Characteristics of the holders of various types of family farms

Gospodarstwa Grupy obszarowe gospodarstw (w ha)

Cechy/wskaźniki >1 ha razem
Przeciętna 1–5 5–15 15–50 50 i więcej

cechy = 100%
Odsetek kierowników w wieku 10,9 12,0 4,1 1,6 2,0

>65 lat w %
Wskaźnik starości 100 110 38 15 18

Odsetek kobiet wśród kierujących 30,8 39,5 23,0 8,7 11,0
Wskaźnik feminizacji 100 128 75 28 36

„Nowi” w „starych” 83 100 71 60 67
Wskaźnik wymiany pokoleń 83 120 86 72 80

Profesjonalizacja: % kierowników 46,1 35,0 53,9 70,9 74,1
z przygotowaniem rolniczym

Wskaźnik profesjonalizacji 100 76 117 154 160
Stosunek pracujących poniżej 530 163 64 417 1600 1200

godzin rocznie do pracujących 
powyżej 1590 godzin rocznie

Wskaźnik koncentracji kierownika 100 39 256 980 736
na gospodarstwie

Kierownicy z wyższym 10,0 10,8 8,4 8,8 21,3
wykształceniem w %

Legenda: Wskaźniki pokazują w procentach różnice w stosunku do przeciętnej dla kraju (razem=100). I tak
wskaźnik starości – odsetek kierowników w wieku 65 lat i więcej; feminizacji – odsetek gospodarstw kierowa-
nych przez kobiety; wymiany pokoleń – proporcja „nowych” (<10 lat) do „starych” (>21 lat); profesjonaliza-
cji – odsetek kierowników posiadających przygotowanie rolnicze; koncentracji na gospodarstwie rodzinnym –
stosunek pracujących na 3/4 etatu i więcej do pracujących na 1/4 etatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [GUS 2012a].
Source: Own calculations based on data from the National Statistical Office [2012a].
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Po trzecie, te grupy gospodarstw zdają się realizować odmienne strategie rodzin-
ne, czego wskaźnikiem są cechy kierujących tymi gospodarstwami oraz sposoby kie-
rowania nimi. W grupie gospodarstw quasi-chłopskich znacznie większą rolę niż
przeciętnie w polskim rolnictwie odgrywają kobiety oraz osoby starsze czy wręcz
stare. Profesjonalizm, mierzony rolniczym przygotowaniem zawodowym kierowni-
ków gospodarstw, jest tu niski, bardzo niskie zaangażowanie w gospodarstwo, mie-
rzone czasem wykonywanej w nim pracy. Dobre przygotowanie ogólne, w tym
wyższe, wskazuje na osiąganie zawodowej pozycji poza rolnictwem. Jednocześnie
jest to grupa, która w przeciągu 10 lat wymieniła aż 1/3 swoich kierowników, wię-
cej niż we wszystkich innych grupach gospodarstw rodzinnych. W moim przekona-
niu sygnalizuje to istnienie rodzinnej strategii, opartej na gospodarstwie, które
zapewnia rodzinie korzyści inne niż pochodzące z produkcji: bezpieczeństwo i przy-
wileje socjalne. Do dwóch już istniejących wymiarów autonomii: wolności od ryn-
ku i braku konieczności utrzymania/wyżywienia rodziny, dołącza się zatem
bezpieczeństwo socjalne członków rodziny oraz – dzięki protezie społecznego statu-
su rolnika – dobrostan psychologiczny. 

Po drugiej stronie, w grupie profesjonalizujących się gospodarstw rodzinnych
i rodzinnych przedsiębiorstw rolnych, kumulują się cechy przeciwne: tu gospodar-
stwo jest sprawą dojrzałego mężczyzny, dobrze zawodowo przygotowanego, skon-
centrowanego na gospodarstwie rolnym oraz mającego już znaczne doświadczenia
w prowadzeniu gospodarstwa. Jest to gospodarstwo silnie związane z rodziną, gdyż
stanowi podstawowe źródło jej utrzymania. Rodzina poprzez gospodarowanie za-
spokaja swoje materialne potrzeby (zdefiniowane przez społeczeństwo konsumpcyj-
ne) i kieruje się zasadą ich najlepszego zaspokojenia, co przekłada się zapewne na
zasadę maksymalizacji dochodów. Jednocześnie zależność ta prowadzi do drugiej
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RYSUNEK 2. Zróżnicowanie cech kierowników wg typów gospodarstw
FIGURE 2. Patterns of characteristics of the holders of various types of family farms

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 5.
Source: Own calculations based on data from the National Statistical Office [2012a].
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zależności: zależności od rynku i jego zmiennych wymagań31, które – w dalszej ko-
lejności – determinują wewnętrzne mechanizmy jego przekształceń. 

5. ROLNICTWO DUALNE: STAN PRZEJŚCIOWY
CZY DŁUGIE TRWANIE? 

Gospodarstwa rodzinne od dwudziestu pięciu lat zmieniają się; te zmiany są wielo-
krotnie szybsze niż w całym, czterdziestoletnim okresie, poprzedzającym rok 1989.
W całym tamtym okresie liczba gospodarstw zmniejszyła się o ok. 14%, co daje dy-
namikę roczną wynosząca ok. 0,3 punktu procentowego. Zmiany te prowadzą do du-
żego zróżnicowania gospodarstw, to zróżnicowanie zaś porządkują dwie
rozchodzące się trajektorie: większość gospodarstw sytuuje się na trajektorii schył-
kowej, dynamiczna mniejszość – na wstępującej. Warto zauważyć, że trajektoria
wstępująca kształtuje grupę nowoczesnych, rynkowych gospodarstw w sposób kon-
wencjonalny, tradycyjny. Wpływ paradygmatu „rozwoju zrównoważonego” nie jest
(jeszcze?) widoczny. O wiele bardziej interesująca wydaje się grupa gospodarstw sy-
tuująca się na trajektorii schyłkowej, zwłaszcza grupa gospodarstw quasi-chłop-
skich. Sposób adaptacji tej zbiorowości w nowych warunkach zawiera – moim
zdaniem – elementy innowacyjne. To zbiorowość gospodarstw (rolnych?), która ma-
jąc socjalne zabezpieczenie, działając w imię zróżnicowanych rodzinnych interesów,
produkuje kiedy chce i jak chce. Gospodarstwa quasi-chłopskie i quasi-chłopi są,
moim zdaniem, oryginalnym produktem: zatrzymanej kolektywizacji/zahamo-
wanej modernizacji, postkomunistycznej transformacji i podwójnie kontrolo-
wanej modernizacji. 

Warto rozważyć, na ile jest to grupa trwała, na ile zaś ma ona charakter przejścio-
wy, tym bardziej że jest to grupa liczebnie dominująca w polskim rolnictwie. Jest ona
nie tylko produktem przeszłości, lecz także obecnych uwarunkowań. Rozważmy za-
tem i trzeci element przyjętego w tej analizie założenia: projektów na przyszłość,
które mają użytkownicy/właściciele tych gospodarstw oraz politycy, decydujący
o polityce rolnej. Użytkownicy tych gospodarstw to – jak już wspomniano – grupa
o specyficznych charakterystykach społeczno-demograficznych. Tempo wymiany
kierowników gospodarstw, wskazuje, z jednej strony, na strategię zabezpieczenia
przyszłości, z drugiej – częstszą niż w innych grupach gospodarstw wymianę spo-
wodowaną śmiercią współmałżonka (por. wskaźnik starości oraz feminizacji). Mimo
wyższego wskaźnika starości w tej grupie, to według danych PSR, zamiar przekaza-
nia gospodarstwa następcy deklaruje tylko 8% kierowników wobec 11% w grupie 
15 ha i więcej. W obydwu grupach, na podobnym poziomie (ponad 80%) następcą
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31 ...ze względu na utrzymujące się nadal duże rozproszenie producentów, rynek produktów rolni-
czych staje się coraz bardziej rynkiem ich odbiorców. Nabywcy dysponujący z reguły dużym poten-
cjałem materialnym, dyktują warunki zbytu rolnikom, a w sytuacji ogólnie niestabilnej sytuacji
ekonomicznej nie są zainteresowani zawieraniem trwałych kontraktów [tamże, s. 53]. Z kolei pro-
ducenci, zwłaszcza drobniejsi, wykazują niewielkie skłonności do samoorganizacji, która pomaga-
łaby w osiąganiu parytetowej pozycji na rynku. Członkami grup producenckich, które mają taki
potencjał, jest niespełna 2% rolników.
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ma być członek rodziny; w zbiorowości gospodarstw quasi-chłopskich większa jest
jednak doza niepewności, gdyż tu aż 17% (wobec 11%) gospodarstw nie ma ustalo-
nego następcy. Układa się to w dość spójną trajektorię długiego trwania: już doko-
nana wymiana kierowników i rzadszy zamiar przekazania gospodarstwa następcy,
którego tu trudniej znaleźć niż w grupie gospodarstw większych. Stąd zapewne dość
silny wskaźnik ubytku tych gospodarstw, ale też i postępująca racjonalizacja ich
struktur: niewielki wzrost przeciętnego obszaru, spadek zatrudnienia. Zasadnicze
czynniki dla ich trwania znajdują się zatem w „aktualnej sytuacji”, którą określa kon-
dycja całej gospodarki (przede wszystkim jej możliwość wchłonięcia ukrytego bez-
robocia) oraz polityczne decyzje, dotyczące licznych (jak wskazane wyżej)
przywilejów socjalnych i fiskalnych. Ponieważ jednak liczni quasi-chłopi są łako-
mym kąskiem elektoratu dla wielu sił politycznych w Polsce, gospodarstwa quasi-
-chłopskie nieprędko znikną z wiejskiego krajobrazu. 
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THE SPECIFICITY OF FAMILY FARMING IN POLAND: 
THE WEIGHT OF BOTH PAST AND PRESENT CONDITIONS

Abstract: The author provides an analysis of family farming in Poland in the period
1990–2012 with special attention on the close links of ownership and the operation of the
farm by family members. The weight of various factors are given close attention, including
the historical context of the farm, current conditions and future intensions for the farm. 
The historical context acknowledges and stresses the importance of the late abolition of
serfdom made by the partitioning powers, various agricultural reforms in the period
1919–1944, and the period between 1948–1989 – when family farming was incorporated into
deficient centrally planned economy. This latter period saw family farms developing specific
mechanisms of functioning, which can be seen two decades later. Analysis of the period
1990–2012 is based on the data of the Central Statistical Office, the present study and other
published materials. The data series includes individual farms more than 1 ha, based on
family labour. 
Separated are two sub-periods: the post-communist transformation period from the early
1990s and a period after 2002 to 2012. The latter almost coincides with the accession to the
EU. 
In the first period the article outlines the process of creating duality in Polish agriculture. This
describes a group of family farms where the household strongly reacted to the market and
became larger and modernized (professional – 1/3 of the total) and small, extensive and
producing mainly for own consumption (semi-subsistence – 2/3). 
In the second period the functioning and the transformation of households taking place under
the CAP is examined. Modernisation is primarily seen on the Professional farm. Specific
mechanisms can be seen that provide for the fairly stable functioning of semi-subsistence
farms, independent of the market, with non-farm incomes and agricultural social security.
These farms resisted collectivisation and stopped and hindered modernization in the
communist period, and in this post-communist transformation now requires a doubly
controlled modernization process.

Key words: Polish family farming, a specific evolution, agriculture dual holding
professional, quasi-peasant farms
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PIOTR NOWAK, KRZYSZTOF GORLACH1

ROLNICY I SPÓŁDZIELCZOŚĆ W POLSCE: 
STARY CZY NOWY RUCH SPOŁECZNY?

Streszczenie: Artykuł jest próbą ukazania postaw współczesnych polskich rolników w odniesie-
niu do idei spółdzielczości. Autorzy przyjmują założenie, że postawy te są zdeterminowane za-
równo historycznymi doświadczeniami mieszkańców wsi polskiej, jak i współczesnym
funkcjonowaniem neoliberalnej rynkowej gospodarki kapitalistycznej. Artykuł podzielony został
na cztery części. W części pierwszej zaprezentowany został krótki historyczny rys dotyczący spół-
dzielczości w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wskazuje się tutaj na trzy zasadnicze kwestie.
Po pierwsze, historia ruchu spółdzielczego na obszarach wiejskich rozpoczęła się na ziemiach pol-
skich już w okresie zaborów. Po drugie, w okresie dwudziestolecia międzywojennego ruch spół-
dzielczy stanowił przykład dynamicznego rozwoju inicjatyw społecznych, także na obszarach
wiejskich i w rolnictwie. Po trzecie, w okresie po II wojnie światowej w ramach systemu komu-
nistycznego ruch spółdzielczy został użyty przez władze polityczne i administracyjne jako instru-
ment kontroli rozmaitych społecznych i gospodarczych inicjatyw także na obszarach wiejskich
i w rolnictwie. W części drugiej krótko przedstawiono ewolucję zmian ruchu spółdzielczego
w świecie, który staje się coraz bardziej podobny do rozmaitych form organizacyjnych charakte-
rystycznych dla gospodarki kapitalistycznej. W części trzeciej zaprezentowano wyniki badań
przeprowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie w ramach projektu „Spół-
dzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej
do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Badania przeprowadzono w październi-
ku i listopadzie 2013 r. na obszarze kraju za pomocą ankiety audytoryjnej wśród 2525 rolników
korzystających z usług doradców rolniczych. Konkluzje wynikające z badań wskazują, że: 
a) sceptyczne postawy wobec spółdzielczości wśród starszych rolników są efektem doświadczeń
z okresu komunistycznego, b) najmłodsi rolnicy (do 35 roku życia) prezentują najniższy poziom
wiedzy na temat spółdzielczości, choć jednocześnie wykazują najwyższy poziom zainteresowa-
nia tą formą organizacyjną, uznając, że daje możliwości obrony własnych interesów, c) jedynie
jedna czwarta respondentów uważa, że rolnicy i mieszkańcy wsi są gotowi do podjęcia wspólne-
go działania dla wspólnego celu. Wynika to przede wszystkim z niskiego poziomu zaufania cha-
rakteryzującego społeczeństwo polskie. 

Słowa kluczowe: spółdzielczość w rolnictwie, nowe ruchy społeczne, rozwój obszarów wiej-
skich, bariery rozwoju spółdzielczości
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1 Autorzy są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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UWAGI WSTĘPNE

Produkcja żywności jest rodzajem aktywności ekonomicznej człowieka, gdzie rezul-
taty są efektem pracy rolnika, sił natury (a więc czynników, których człowiek nie jest
w stanie do końca kontrolować) oraz polityki rolnej (czyli aktywności konstruowa-
nej przez rozmaite podmioty społeczne, w tym przede wszystkim przez agendy pań-
stwowe) [Tracy 1997; Wilkin 2002]. Ze względu jednak na duży wpływ warunków
przyrodniczych na efekty produkcji rolnej, zarówno wielkość produkcji, jak i docho-
dy rolnicze podlegają silnym wahaniom, co ma niekorzystny wpływ na rynek żyw-
nościowy oraz sytuację ekonomiczną rolników.

Rolnik sprzedający swoje produkty na rynku poddany jest ponadto presji mecha-
nizmów ekonomicznych występujących w warunkach niekompletności i niedosko-
nałości rynków związanych z rolnictwem [Stiglitz 1987]. Dlatego wszystkie wysoko
rozwinięte państwa oraz instytucje ponadpaństwowe (np. Unia Europejska) starają
się chronić rolników przed negatywnymi skutkami silnych wahań dochodów. Naj-
bardziej znane na świecie przykłady polityki rolnej to wspólna polityka rolna Unii
Europejskiej oraz tzw. Farm Bill w USA. Jednak racjonalna organizacja rynku (sys-
temy kwot produkcyjnych, cła, skup interwencyjny, złożony mechanizm subsydiów,
specjalne środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich i wiele innych) nie jest
wystarczającą ochroną przed niższą niż w mieście jakością życia rolników i człon-
ków ich rodzin [GUS 2014a; Stanny M. 2012]. W tym kontekście trzeba wskazać na
jeszcze jedno zjawisko, które jest efektem samodzielnego organizowania się rolni-
ków w obliczu wspomnianych wyżej problemów. Tym zjawiskiem jest właśnie ruch
spółdzielczy, którego celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej chłopów, rolników,
producentów żywności i przyczynienie się do polepszenia warunków życia ich oraz
ich rodzin, co także – w zamierzeniu – ma się przekładać na dobrostan lokalnej spo-
łeczności i regionów wiejskich. Obecnie w wielu krajach świata rozwijają się dyna-
micznie nowe formy spółdzielczości, m.in. spółdzielnie wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł energii (OZE), spółdzielnie powoływane do sprzedaży bez-
pośredniej produktów rolnych, spółdzielnie agroturystyczne, spółdzielnie usług dla
ludności (domy spotkań, szkolenia, aktywizacja ludności), spółdzielcze przedszkola,
spółdzielnie opieki nad osobami starszymi, spółdzielnie opieki zdrowotnej, spół-
dzielnie usługowe i handlowe różnego typu, jak również spółdzielnie socjalne [Brzo-
zowski 2008; Mierzwa 2010; Johnson, Shaw 2014].

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

Rozwój spółdzielczości rolniczej w XIX wieku postępował różnymi drogami w po-
szczególnych regionach Polski należących do trzech różnych organizmów politycz-
nych i gospodarczych państw zaborczych. Początki ruchu spółdzielczego kojarzone
są najczęściej z osobą Stanisława Staszica, który w 1816 roku założył Hrubieszow-
skie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach, mające wie-
le cech dzisiejszej spółdzielni. Brak państwowości w okresie zaborów, utrudniał
jednak rozwój ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich, przede wszystkim z uwagi
na rozmaitą sytuację prawną w obrębie państw zaborczych. I tak, w zaborze pruskim
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obowiązywały ustawy o spółdzielniach uchwalone w Królestwie Pruskim w 1867 r.,
w zaborze austriackim podobne ustawy pojawiły się w 1873 r., zaś w najwolniej mo-
dernizującej się Rosji, a więc w zaborze rosyjskim, dopiero w roku 1906. Ruch spół-
dzielczy w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na ziemiach polskich
związany jest z wybitnymi działaczami, którzy kształtowali jego fundamenty także
później, w odrodzonej już Polsce. Byli to Edward Abramowski, ks. Stanisław Adam-
ski, ks. Wacław Bliziński, Zygmunt Chmielewski, Franciszek Stefczyk, ks. Augu-
styn Szamarzewski, Stanisław Wojciechowski oraz wielu innych działaczy
łączących działalność polityczną właśnie z rozwijaniem ruchu spółdzielczego.

Trzeba podkreślić, że po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 ruch spółdziel-
czy w wolnej Polsce uzyskał bardzo sprzyjające warunki pod względem prawno-
-organizacyjnym. Uchwalona przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawa spółdzielcza
z 1920 roku ujednoliciła podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania spółdzielni.
Najpopularniejszym typem spółdzielni rolniczych w tym okresie były spółdzielnie
oszczędnościowo-pożyczkowe. Oprócz nich funkcjonowały także: spółdzielnie rol-
niczo-handlowe, mleczarskie i – co warto podkreślić – istniejąca do dzisiaj Spół-
dzielnia Spożywców „Społem”. Popularność ruchu spółdzielczego w Polsce
przedwojennej była bardzo duża, o czym świadczy np. fakt, że w 1937 roku istniało
12 860 spółdzielni mających 2,933 mln członków, co stanowiło ponad 11% miesz-
kańców Polski [Brzozowski 2008, s. 66].

Traumatycznym doświadczeniem mieszkańców wsi związanym ze spółdzielczo-
ścią, którego skutki można także obserwować do dzisiaj, był „eksperyment” władz
komunistycznych związany z próbami przymusowej kolektywizacji rolnictwa. Idea
ta powiązana została z nacjonalizacją przemysłu oraz poddaniem kontroli państwa
wszelkich niezależnych inicjatyw społecznych, w tym także spółdzielczości. Mean-
dryczna polityka w stosunku do ruchu spółdzielczego, polegająca między innymi 
na tworzeniu spółdzielni parcelacyjno-osadniczych czy Gminnych Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”, likwidacji spółdzielni kredytowych, mleczarskich i ogrodni-
czych oraz ograniczanie funkcji spółdzielczości spowodowała, że na fali odwilży
w roku 1956 rozwiązało się 85% ogólnej liczby spółdzielni, zarówno tych słabo
funkcjonujących, jak i tych dobrze działających. Pod koniec lat sześćdziesiątych
podmiotom spółdzielczym przywrócono wprawdzie status spółdzielczy, zachowu-
jąc jednak centralny nadzór, co było sprzeczne z samą ideą spółdzielczości. Ważnym
okresem, często wspominanym dzisiaj przez starszych rolników, był rok 1959 
i zapoczątkowanie zespołowej mechanizacji indywidualnych gospodarstw rolnych
w systemie kółek rolniczych, opartej na społecznych środkach tworzących Fundusz
Rozwoju Rolnictwa, a następnie przyjęcie ustawy o spółdzielniach i ich związkach
z 17 lutego 1961 r. Nie było to jednak jednoznaczne z dążeniem do odrodzenia przez
ówczesne władze idei spółdzielczości, bowiem ruch ten w dalszym ciągu pozostawał
pod silną kontrolą polityczną władz państwowych. W latach siedemdziesiątych 
XX wieku nastąpiła kolejna modyfikacja strategii polityki rolnej i postawy wobec
ruchu spółdzielczego. Władze zdecydowały się na pewną liberalizację statutowych
przepisów, w ramach których umożliwiono powstanie specjalistycznych spółdzielni
o niewielkim stopniu uspołecznienia środków i procesów produkcji. W latach
1970–1989 gospodarka spółdzielcza upodobniła się do przedsiębiorstw państwowych,
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charakteryzujących się rozbudowanym, dyspozycyjnym aparatem biurokracji, ode-
rwanym od korzeni i ideałów tego ruchu. Warto też podkreślić, że Polska na tle in-
nych krajów socjalistycznych charakteryzowała się stosunkowo niskim poziomem
rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w rolnictwie (por. tab. 1). W naszym kraju
w okresie 1945–1989 podstawową formą organizacji produkcji rolnej stały się, po
niepowodzeniu kolektywizacji, rodzinne gospodarstwa rolne [por. np. Gorlach 1990;
Szpak 2013].

Ruch spółdzielczy przybierał różne formy w krajach socjalistycznych [Gardner
i Lerman 2006, s. 6]. Jak widać w tabeli 1, udział tej formy organizacji produkcji
żywności był marginalny w Polsce i mocno zróżnicowany w pozostałych krajach
socjalistycznych. Fakt ten ma znaczący wpływ na kształtowanie postaw wobec
idei spółdzielczości. W świetle tych danych uzasadnione wydaje się stwierdzenie,
że w latach siedemdziesiątych w Polsce spółdzielczość miała niewielki wpływ na
polską wieś. 

TABELA 1. Udział spółdzielni produkcyjnych w rolnictwie w wybranych krajach socjalistycznych
w roku 1970 (%)
TABLE 1. Share of Production Cooperatives in Socialist Agriculture 1970 (%)

ZSRR Bułgaria Czecho- Węgry Polska Rumunia NRDsłowacja
Powierzchnia użytków 37,5 68,0 55,7 67,6 1,2 53,9 72,0rolnych
Liczba zatrudnionych 64,2 58,7 60,5 75,5 0,9 82,0 72,2
Aktywa produkcyjne 42,4 56,7 47,9 – 1,4 23,6 –(środki trwałe)
Udział w krajowej
produkcji rolniczej 40,0 62,6 53,2 45,8 1,1 42,3 –
brutto 

Udział w produkcji
krajowej
– zbóż 51,9 81,0 64,5 79,8 1,3 71,0 79,3
– mięsa 33,3 44,7 50,0 – 1,3 20,6 –
– mleka 36,5 59,7 53,4 43,3 0,6 28,7 –
Źródło: [Gardner i Lerman 2006, s. 6].
Source: [Gardner and Lerman 2006, p. 6].

Podjęcie prób przymusowego członkostwa rolników polskich w latach pięćdzie-
siątych XX wieku w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych negatywnie wpłynę-
ło na postawy mieszkańców wsi wobec samej idei spółdzielczości, co okazało się
szczególnie istotne po przemianach społeczno-politycznych 1989 roku. Można po-
wiedzieć, że w świadomości rolników ukształtowała się wyraźnie podstawowa rama
poznawcza, w której spółdzielczość postrzegana była jako instrument dominacji
państwa nad rolnikami, pozbawiający ich autonomii. Dowodem wspierającym po-
stawioną przez nas tezę są procesy, jakie można było zaobserwować w ruchu spół-
dzielczym w Polsce po 1989 roku. Spółdzielnie, które do 1989 roku odbierały od
rolników niemal całą produkcję i dostarczały niezbędne środki do produkcji, utraci-
ły (poza spółdzielniami mleczarskimi i bankami spółdzielczymi) swoją pozycję rynkową.
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Pod koniec 1988 roku istniało w Polsce 15 236 spółdzielni zrzeszonych w Krajowej
Radzie Spółdzielczej. W 2008 roku pozostało już tylko 3075 spółdzielni (!), a więc
ich liczba zmniejszyła się aż pięciokrotnie [Mierzwa 2010, s. 175]. Nowsze dane
pokazują rozmaite rozbieżności w wielkości tych zjawisk. W 2011 roku minister
rolnictwa i rozwoju wsi, …powołując się na dane Krajowej Rady Spółdzielczej,
poinformował, że w 2011 r. funkcjonowało 1278 spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”, 157 spółdzielni mleczarskich, 79 spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich,
742 rolnicze spółdzielnie produkcyjne i 582 spółdzielnie kółek rolniczych2. Z ko-
lei Krajowa Rada Spółdzielcza podała, że w 2013 roku funkcjonowało w Pol-
sce 1336 spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 221 spółdzielni mleczarskich, 
118 spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich, 700 rolniczych spółdzielni produkcyj-
nych i 997 spółdzielni kółek rolniczych3. Jak zatem pokazują powyższe wielko-
ści, spadek liczby funkcjonujących jednostek dotyczy rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, czyli tej formy, która tradycyjnie kojarzona jest z polityką kolek-
tywizacji rolnictwa.

W Polsce po 1989 roku na obszarach wiejskich można ponadto zaobserwować
wzrost liczby nowo powstających spółdzielni socjalnych, należy jednak dodać, że
ta instytucja jest znacznie popularniejsza wśród mieszkańców miast niż wsi. Insty-
tucja spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona ustawą z 2004 roku, na-
stępnie w 2006 roku znowelizowana i do dzisiaj jej przepisy są podstawą prawną
działania spółdzielni socjalnych. Rozwój tego typu instytucji jest odpowiedzią oby-
wateli na pojawiające się nowe zjawiska społeczne, z którymi trudno radzą sobie
pojedyncze osoby. Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50%
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ustawowo celem spółdzielni socjal-
nych jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pra-
cy jej członków. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na
zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Instytucje te, działając
na wsi, raczej nie funkcjonują w sektorze rolniczym, są ofertą aktywizacji zawodo-
wej dla osób dotkniętych bezrobociem lub niepełnosprawnością. Jako podmiot
działający w obszarze ekonomii społecznej kieruje się podobnymi zasadami, co kla-
syczna spółdzielnia. Są to:
� nadrzędność świadczenia usług dla członków lub wspólnoty względem zysku,
� autonomiczne zarządzanie,
� demokratyczny proces decyzyjny,
� prymat ludzi i pracy w stosunku do kapitału przy podziale dochodu.

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost liczby spółdzielni socjalnych
w naszym kraju. W 2009 roku było 187 zarejestrowanych spółdzielni socjalnych,
pod koniec 2013 r. ponad 850, tymczasem na koniec I kwartału 2014 r. zarejestro-
wanych było ich już ponad 1000. Aktualnie (stan na 17 września 2014 r.) w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 1209 spółdzielni socjalnych4.
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2 www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,301,konferencja-100-lat-spoldzielczo-
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3 www.krs.org.pl (dostęp: 13.12.2014).
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dzielnie-socjalne/katalog/.
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Część tych spółdzielni zakończyła działalność, choć formalnie nie zostały one wy-
rejestrowane, jednak tak dynamiczny przyrost spółdzielni socjalnych wskazuje na
duże zapotrzebowanie w społeczeństwie na tego typu instytucje. Według badań
z 2010 roku 83% badanych spółdzielni socjalnych zakładanych było przez osoby
bezrobotne, zaś w 38,4% była w nich przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna
[Suchoń 2013].

Wyraźnie także zaznacza swoją obecność inny typ kolektywnej współpracy, ja-
kim są grupy producentów rolnych (GPR). Ich zadaniem jest dostosowanie produk-
cji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania przez członków grupy
towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i do-
staw do odbiorców hurtowych oraz ustalania wspólnych zasad informowania o pro-
dukcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów.
Obserwujemy rosnący udział spółdzielni w grupach producentów rolnych. W 2002
roku było sześć GPR, w 2012 było ich już 967 [Kutkowska i Antosz 2012, s. 99],
pod koniec 2013 roku, według danych MRiRW, w Polsce działało ponad 1250 GPR,
a 10 lipca 2014 r. już 1363 GPR. 

Trzeba podkreślić, że grupy producentów rolnych przyjmują zróżnicowane 
formy prawno-organizacyjne. Najpopularniejszą formą organizacyjną GPR są spół-
ki z o.o., które stanowią około 64% podmiotów. Nieco mniej niż jedna trzecia (do-
kładnie 31%) GPR zorganizowanych jest w formie spółdzielni. Pozostałe formy
prawno-organizacyjne to zrzeszenia (4%) oraz stowarzyszenia (niecały 1%). Warto
jednak podkreślić, że różne formy organizacyjne GPR mają różną liczbę członków.
W związku z tym, że formy spółdzielcze liczą średnio dwukrotnie więcej członków
niż te, które działają w formie spółek z o.o., można założyć, że co drugi członek
GPR jest członkiem-spółdzielcą [Martynowski 2014, s. 53]. Do najpoważniejszych
barier przy tworzeniu się grup producentów rolnych, zdaniem Barbary Kutkowskiej
i Iwony Antosz należy zaliczyć przede wszystkim bariery tkwiące w środowisku
rolniczym, a zwłaszcza: silny indywidualizm rolników, brak wzajemnego zaufania
i niechęć do zmian, a także brak liderów wiejskich [Kutkowska i Antosz 2012, 
s. 108].

CZYM JEST DZISIAJ SPÓŁDZIELNIA?

Definicję spółdzielni – obowiązującą do chwili obecnej – sformułował Międzynaro-
dowy Związek Spółdzielczy (ICA) w 1995 roku na XXXI Kongresie w Mancheste-
rze. Definicja ta brzmi następująco:

Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobro-
wolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych poprzez współposiadanie i demokratycznie kontrolowane
przedsiębiorstwo.

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, wzajemnej
odpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie
z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni powinni wy-
znawać i realizować takie wartości etyczne, jak: uczciwość, otwartość, odpowie-
dzialność społeczna i troska o innych. W międzynarodowym ruchu spółdzielczym
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istnieje zgoda co do stanowiska, że wartości ruchu spółdzielczego wprowadzane są
na podstawie siedmiu zasad: 1) dobrowolnego i otwartego członkostwa, 2) demokra-
tycznej kontroli członkowskiej, 3) ekonomicznego uczestnictwa członków, 4) auto-
nomii i niezależności, 5) kształcenia, szkolenia i informacji, 6) współpracy między
spółdzielniami, 7) troski o społeczność lokalną.

Podstawowe różnice między spółdzielnią i firmą kapitałową dotyczą dwóch za-
sad: demokracji i tzw. ekonomicznego uczestnictwa członków. Zasada demokracji
oznacza, że każdy członek spółdzielni ma jeden głos. Bez względu na wielkość
udziałów czy wartości transakcji dokonywanych w ramach spółdzielni, każdy czło-
nek na walnym zgromadzeniu dysponuje jednym głosem. Zasada ekonomicznego
uczestnictwa członków oznacza, że uczestniczą oni w sposób sprawiedliwy w two-
rzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Część tego kapi-
tału jest zazwyczaj wspólną własnością spółdzielni; jeżeli członkowie otrzymują
jakąś rekompensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona za-
zwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wiele celów
wcześniej zaaprobowanych przez siebie. Jak podkreślają ekonomiści zajmujący się
tą problematyką, twórcom ruchu spółdzielczego chodziło o odebranie władzy decy-
zyjnej właścicielom kapitału i przekazanie jej w ręce użytkowników. W funkcjono-
waniu spółdzielni najważniejsze są ich cele i korzyści, których poszukuje się
w podziale zysków i w alokacji zasobów.

Jak wskazywaliśmy uprzednio, spośród wielu form spółdzielczych obecnych na
obszarach wiejskich, szczególnie ważne są rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP).
Podobnie jak gospodarstwa indywidualne, opierają swoją działalność głównie na
pracy własnej członków. Należy jednak pamiętać, że spółdzielnie podlegają również
wielu różnorodnym przepisom wynikającym z ich osobowości prawnej [Suchoń
2012b]. Mimo wielu podobieństw do indywidualnych gospodarstw rolnych i spółek
kapitałowych, rolnicze spółdzielnie charakteryzują się zdecydowanie odmiennymi
od tych grup gospodarstw rolnych celami swoich działań. Przede wszystkim podsta-
wowym celem działalności RSP jest zapewnienie członkom pracy oraz wynagrodze-
nia na poziomie przez nich akceptowalnym. Spółdzielnie nie są więc nastawione
tylko na maksymalizację zysków, tak jak np. inne gospodarstwa rolne osób praw-
nych. Spółdzielnie, pełniąc swoją społeczną funkcję, są organizacjami działającymi
w przestrzeni wyznaczonej, z jednej strony, przez indywidualne gospodarstwa rolne,
a z drugiej, przez firmy posiadające osobowość prawną i koncentrujące się na mak-
symalizacji zysku.

Spółdzielnie wiejskie tradycyjnie powstawały jako obrona biednych i średnio za-
możnych chłopów przed rynkiem, na którym przewagę mieli bogaci właściciele
ziemscy dysponujący dużym kapitałem. Wskazując na tę tradycję, można postawić
hipotezę, że dzisiaj – z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia – może to
być obrona przed globalnymi korporacjami, posiadającymi dominujące wpływy na
rynkach żywnościowych. Spółdzielczość w rolnictwie często bywa przedstawiana
przez polityków jako jedyne skuteczne narzędzie obrony interesów branżowych rol-
ników przed dużymi przedsiębiorstwami działającymi w przemyśle spożywczym.
W Polsce rolnicy produkujący dobrej jakości płody rolne sprzedają je najczęściej po-
średnikom, którzy zazwyczaj kontrolują dużą część rynku danej branży. Sprzedając
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swoje produkty w sposób niezorganizowany, mają słabą pozycję negocjacyjną z in-
nymi graczami rynkowymi, ponieważ oferowane przez nich partie towaru są z regu-
ły niewielkie, niedostosowane do oczekiwań odbiorcy. Dlatego w krajach starej Unii
Europejskiej grupy producentów są podstawowym ogniwem struktury rynku rolne-
go. Dzięki temu rolnicy taniej zaopatrują się w środki do produkcji i korzystniej
sprzedają swoje produkty, zatrzymując większą część wartości dodanej produktu,
który nabywa konsument [Gutiérrez, Atela, Duenas 2005; McKee, Wilson, Dahl
2014; Diaz-Foncea, Marcuello 2013; Chaddad, Cook 2004; Valentinov 2005]. W Eu-
ropie działa około 160 tysięcy przedsiębiorstw spółdzielczych, ze 123 milionami
członków, które zatrudniają 5,4 miliona osób [Opinia Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego 2012].

Współczesna wieś poddana jest intensywnym procesom globalizacyjnym. Jed-
nym z nich jest rywalizacja pomiędzy podmiotami będącymi częścią łańcucha żyw-
nościowego. Logika funkcjonowania spółdzielni jest zasadniczo inna od tej, która
jest powszechnie podzielana, mianowicie racjonalności formalnej nakierowanej na
zysk ekonomiczny. Powołując się na takich autorów, jak Per Ove Rokholt i Svein
Ole Borgen [2000] czy Patrick Mooney H. [2004], podkreśla się, że członkowie
spółdzielni powinni się kierować racjonalnością rzeczywistą, ponieważ istotnymi
wartościami wpisanymi w tę ideę są: współpraca, demokracja i własna tożsamość.
W ruchu spółdzielczym mamy do czynienia z następującymi sprzecznościami wy-
wołującymi tarcia w obrębie tej instytucji: 
� kapitalizm/demokracja, zachodzące w wymiarze ekonomii politycznej, 
� produkcja/konsumpcja w wymiarze społecznych relacji, 
� globalność/lokalność w wymiarze relacji przestrzennych i wreszcie 
� stare/nowe ruchy społeczne zachodzące w wymiarze działań zbiorowych [Moo-

ney 2004, s. 81]. 
Mieszkańcy wsi tradycyjnie niechętnie angażują się w działalność społeczną

[Goszczyński, Kamiński, Knieć, Woźniak 2013, Vademecum Aktywności Obywatel-
skiej 2014, Halamska 2008]. Za podstawowe bariery aktywności obywatelskiej, któ-
re powstrzymują mieszkańców wsi przed założeniem organizacji pozarządowych,
należy uznać: brak środków na działanie oraz problemy w zaangażowaniu innych
osób [Fundacja Wspomagania Wsi 2011]. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją Energia dla Europy opracowała raport Va-
demecum Aktywności Obywatelskiej. Wynika z niego, że Polacy zbyt rzadko angażu-
ją się w życie społeczne i polityczne swojej okolicy, ponad 68% osób dorosłych nie
włącza się w działania grup społecznych o charakterze obywatelskim. Potwierdza to
również niewielka liczba zarejestrowanych i realnie funkcjonujących organizacji po-
zarządowych, mała popularność wolontariatów czy niska frekwencja w wyborach
samorządowych.

Jednak coraz częściej mieszkańcy wsi uczestniczą w działaniach, które nie tyl-
ko bezpośrednio bronią ich interesów klasowych, ale mają istotny wpływ na ich
tożsamość społeczną. Jednym z najważniejszych ruchów społecznych, w którym
w ostatnim czasie uczestniczą sami mieszkańcy wsi, jest ten związany z walką
o niedopuszczenie do uprawy roślin genetycznie modyfikowanych w naszym kraju.
Coraz częściej spotykane są w ostatnim czasie różnego rodzaju akcje protestacyjne
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przeciwko budowie farm wiatrowych, wykupie ziemi przez obcokrajowców czy
wreszcie protesty przeciwko niskim cenom skupu świń lub niskim cenom skupu
owoców miękkich5. Gdyby do tego opisu dodać mechanizmy aktywizacji lokalnych
społeczności poprzez fundusz sołecki lub budżety partycypacyjne gmin, to można
by odnieść wrażenie, że nowe ruchy społeczne zawitały na dobre do środowiska
wiejskiego. 

Chociaż spółdzielczość to raczej tradycyjne zjawisko, warto zastanowić się, czy
można zaliczyć je do tzw. nowych ruchów społecznych. Wskazywałyby na to takie
ich cechy, jak choćby przeciwstawianie się konwencjonalnym, tradycyjnym sposo-
bom uprawiania polityki, ograniczającym się do uczestnictwa co jakiś czas w akcie
wyborczym. Co więcej, wspomniane nowe ruchy społeczne charakteryzują się taki-
mi cechami, jak krytyczne podejście do modernizacji i postępu, zdecentralizowane
struktury organizacyjne, znaczenie bezpośredniego udziału w działaniach organiza-
cji każdego jej członka, przywiązywanie znaczenia do bezpośrednich relacji między-
ludzkich oraz więzi i solidarności w opozycji do biurokratycznej czy korporacyjnej
kontroli nad rozmaitymi przejawami życia społecznego. Konkludując, nowe ruchy
społeczne są przejawem poszukiwania autonomii czy podmiotowości przez rozma-
ite grupy społeczne, nie zaś efektem skupiania się na korzyściach materialnych [por.
Della Porta i Diani 2009, s. 10]. 

Okazuje się, że w zjawisku spółdzielczości wszystkie te elementy tworzą istotną
charakterystykę omawianego zagadnienia. Przecież właśnie spółdzielnie ze swej
istoty powoływane są oddolnie, przez samych zainteresowanych, po to, aby zapew-
nić realny wpływ ich członków na zjawiska i procesy społeczne, w których w poje-
dynkę nie są oni w stanie uczestniczyć czy odgrywać jakąś istotną rolę.
Przywoływana wyżej historia ruchu spółdzielczego zdaje się wskazywać właśnie na
taki przekaz. Spółdzielnie rolnicze bowiem tworzyli drobni producenci (czy też two-
rzono je dla nich), poddani presji ze strony „wielkich” graczy na rynku i w polityce.
Miały zatem stanowić swoisty pomost, za pomocą którego drobni aktorzy mogli za-
istnieć w przestrzeni publicznej, a z drugiej strony, miały dawać pewnego rodzaju
ochronę ich działaniom, tożsamości oraz także interesom. Obrona swojego interesu
w przypadku członka spółdzielni ma jednak nieco inny sens, aniżeli zabezpieczanie
swojego interesu przez indywidualnego aktora działającego na rynku i w przestrze-
ni publicznej. Obrona interesu w tym przypadku to obrona kolektywnego interesu, to
podtrzymywanie swojej grupowej tożsamości, to przywiązanie do demokracji rozu-
mianej nie jak incydentalny akt wyborczy, lecz raczej jako mozolne uczestnictwo 
kolektywne w życiu społecznym. Właśnie taka idea leży w tradycjach ruchu spół-
dzielczego w Europie, także w Polsce [Malec, Sobczyk, Surmacz 2013]. Idea ta zo-
stała przeszczepiona do ruchu kibucowskiego w Izraelu [Lewin 1992; Kachel,
Finkelshtain 2010]. Taka też idea zostaje uwypuklona w tradycji spółdzielczości
obecnej wśród amerykańskich farmerów, w przywoływanych już wcześniej anali-
zach Patricka H. Mooneya [2004]. 
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5 http://protestrolnikow.pl/, http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/wiatraki-podzielily-wies-miesz-
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nikow,7474.html (dostęp: 17.09.2014). 
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Jednak tradycja ta bywa współcześnie podważana. Wskazywane przez nas wcze-
śniej propozycje zmian w prawie spółdzielczym w wielu krajach europejskich, jak
również idea współpracy między rolnikami w ramach grup producenckich wydają się
podważać tradycyjne idee spółdzielczości, bowiem coraz większy nacisk kładzie się
w nich na sprostanie regułom gry rynkowej, natomiast coraz mniejszy na rozmaite 
pozaekonomiczne funkcje spółdzielni. Upoważnia nas to do postawienia pytania ba-
dawczego, jaka idea spółdzielczości pojawia się obecnie w opiniach polskich rolni-
ków, przy oczywistym uwzględnieniu losów spółdzielczości w rolnictwie w okresie
komunistycznym. Upoważnia nas to także – jak sądzimy – do sformułowania hipote-
zy wskazującej, że z uwagi na procesy globalizacyjne, jakich doświadcza także pol-
skie rolnictwo w ramach transformacji postkomunistycznej i integracji europejskiej,
oraz bagaż negatywnych doświadczeń związany z realizacją idei spółdzielczości
w okresie Polski Ludowej, rolnicy polscy są bardziej skłonni do akceptowania takich
form spółdzielczości, które przybierają postać bezpośredniej ochrony ekonomicznych
interesów (czyli „starego” ruchu społecznego), aniżeli podtrzymywania także poza-
ekonomicznej wspólnoty (tj. „nowych” form ruchów społecznych). Czy w takim ra-
zie spółdzielczość można uznać za taki nowy ruch społeczny? 

Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, jaka była natura ruchu spółdzielczego
w swoich początkach w XIX wieku i później, można powiedzieć, że był to typowy
przykład starego ruchu społecznego. Jak piszą Patrick H. Mooney i Theo J. Majka,
spółdzielczość dla zwykłego rolnika pełniła funkcje związku zawodowego [Mooney,
Majka 1995]. W początkach kapitalizmu spółdzielnia wyrównywała szanse między
graczami rynkowymi, dysponującymi różnym poziomem zasobności w kapitał. 
Łączenie wielu drobnych właścicieli kapitału w jedną instytucję reprezentującą ich
interesy w konfrontacji z dominującymi aktorami (wielkimi producentami, prze-
twórcami, dystrybutorami) sprawiało, że mogli oni z powodzeniem osiągać swoje
cele w ramach gry rynkowej. Dzisiaj również, jak już wcześniej pisaliśmy, spółdziel-
czość i grupy producenckie, to obrona producentów żywności przed globalnymi kor-
poracjami mającymi bardzo duży wpływ na rynki żywnościowe w poszczególnych
państwach. 

Spółdzielnie w krajach Unii Europejskiej są uznawane za integralną część rynku
i odgrywają ważną rolę w większości państw członkowskich. Tworzą swoisty po-
most pomiędzy siłami globalizacji a lokalną działalnością gospodarczą. Coraz wię-
cej państw wprowadza jednak istotne zmiany w przepisach i prawach regulujących
działalność spółdzielni, upodabniając je w efekcie do przedsiębiorstw kapitalistycz-
nych. Reformy te obejmują najczęściej:
� obniżenie minimalnej liczby osób koniecznej do założenia spółdzielni,
� umożliwienie udzielania niektórym członkom więcej niż jednego głosu (głoso-

wanie mnogie),
� rozszerzenie zakresu działalności oraz obrotu z podmiotami niebędącymi człon-

kami spółdzielni,
� umożliwienie emitowania własnych obligacji stanowiących kapitał wysokiego

ryzyka lub kapitał dłużny,
� dopuszczenie osób trzecich do uczestnictwa w funduszu udziałowym,
� dopuszczenie możliwości przekształcenia spółdzielni w spółkę akcyjną.
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Największe kontrowersje w toczącej się debacie o istocie spółdzielni budzi
zmiana zasady „jeden członek równa się jeden głos” oraz dopuszczenie osób trze-
cich do funduszu udziałowego. W ośmiu krajach, w których ustawy o spółdzielczo-
ści przyjęto niedawno (Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Portugalia, Dania,
Finlandia, Szwecja), dopuszczono także inwestowanie w spółdzielnie przez osoby
trzecie, niebędące ich członkami. Liczba przyznanych im głosów nie może jednak
przekroczyć 1/3 wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu. Koncepcja przedsię-
biorstwa spółdzielczego jest więc bardzo pojemna, ale czy taką być powinna? 
Zdaniem ekonomistów rolnych, żeby spółdzielnie pozostały w przyszłości organi-
zacjami żywymi, ich określenie powinno opierać się na zasadach ekonomicznych
i eksponować ich znaczenie handlowe [Mierzwa 2010, s. 198]. Nie można jedno-
znacznie stwierdzić, że spółdzielnie powinny porzucić swoje funkcje społeczne, ale
w warunkach gospodarki rynkowej ten rodzaj działalności powinien być wyraźnie
oddzielony. Takiego zdania są również osoby zarządzające spółdzielniami rolniczy-
mi [Mierzwa 2010, s. 155]

Czy możemy zatem w tym kontekście mówić o zaniku tradycyjnej idei spółdziel-
czości, czy tylko o jej przeobrażeniu, polegającym na upodabnianiu się form organi-
zacyjnych spółdzielni do takich organizacji działających na rynku, jak
przedsiębiorstwa i korporacje? Czy oznacza to w jakimś sensie triumf logiki rynko-
wej oraz dominację wspomnianej wyżej racjonalności formalnej nad racjonalnością
substancjalną? Naszym zdaniem nie sposób ostatecznie rozstrzygnąć dzisiaj tych dy-
lematów i sformułować jednoznacznych odpowiedzi. Ważnym elementem w takiej
debacie jest dotarcie do opinii samych zainteresowanych i próby ich skonfrontowa-
nia z zarysowanymi wyżej tendencjami. O tym właśnie piszemy w dalszych czę-
ściach artykułu. 

CEL, PROBLEMATYKA I WYNIKI BADAŃ: 
POLSCY ROLNICY A.D. 2013 NA TEMAT SPÓŁDZIELCZOŚCI

Do tej pory socjologowie relatywnie rzadko zajmowali się problemem funkcjono-
wania spółdzielni na wsi. Celem naszego artykułu jest próba ukazania stanu świa-
domości rolników w odniesieniu do idei spółdzielczości wiejskiej. Interesują nas
także historyczne konteksty tego zagadnienia oraz obecne zainteresowanie uczest-
ników naszych badań wprowadzaniem spółdzielczych form do działalności gospo-
darczej i społecznej na obszarach wiejskich. Szczególnie istotne wydaje się
poznanie postaw rolników wobec ruchu spółdzielczego, który ma bardzo mocną po-
zycję wśród producentów żywności w krajach wysoko rozwiniętych. Z kolei w kra-
jach rozwijających się jest jedną z najczęściej wspieranych form organizacji
producentów rolnych przez takie organizacje międzynarodowe, jak: FAO, Bank
Światowy, a także rządy poszczególnych państw. Ważnym elementem systemu
funkcjonowania polityki rolnej są instytucje wspierające rozwój rolnictwa i obsza-
rów wiejskich. W Polsce jedną z ważniejszych instytucji jest w tym kontekście do-
radztwo rolnicze (ODR), dzięki któremu m.in. sukcesem zakończył się proces
implementacji wspólnej polityki rolnej. Ta instytucja odpowiedzialna była i jest na-
dal za transfer wiedzy do gospodarstw rolnych oraz wspomaganie rozwoju obszarów
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wiejskich. Stąd objęcie badaniami przeprowadzonymi w roku 2013 także doradców
rolniczych. Zestawienie opinii rolników oraz pracowników zawodowo zajmujących
się doradztwem rolniczym pozwoliłoby, naszym zdaniem, lepiej i pełniej odpowie-
dzieć na pytanie, czy spółdzielczość jest szansą na zwiększenie konkurencyjności
generalnie rozdrobnionego polskiego rolnictwa. Jednak z uwagi na przejrzystość
dalszego wywodu w tym artykule zrezygnowaliśmy z przedstawiania i omawiania
opinii doradców, związanych z tym tematem. Koncentrując się zatem w dalszych
rozważaniach wyłącznie na rolnikach, musimy podkreślić, że zarówno oni, jak
i w ogóle mieszkańcy wsi w Polsce w ostatnich 25 latach byli uczestnikami gwał-
townych zmian, powiązanych z transformacją ustrojową, a później procesem inte-
gracji z Unią Europejską. Naturalne wydaje się wobec tego pytanie, czy dzisiaj
rolnicy w naszym kraju są podobni w swoich strategiach życiowych do tych, którzy
nie doświadczyli na sobie „eksperymentu kolektywizacji rolnictwa i upaństwowie-
nia ruchu spółdzielczego”. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, postara-
my się zweryfikować następujące hipotezy: 
� doświadczenia polskich rolników związane z ruchem spółdzielczym w okresie

PRL-u negatywnie wpływają na postawy wobec ruchu spółdzielczego, 
� ruch spółdzielczy w opinii rolników i doradców rolniczych jest narzędziem do

walki o partykularne interesy ekonomiczne producentów żywności,
� główną barierą rozwoju spółdzielczości na obszarach wiejskich w Polsce jest ni-

ski poziom zaufania wśród rolników.
Uzasadnienie dla postawionych wyżej hipotez wynika z prezentowanych wcze-

śniej rozważań dotyczących historii ruchu spółdzielczego oraz doświadczeń związa-
nych z jego funkcjonowaniem w Polsce, szczególnie w okresie po II wojnie
światowej, a przed dokonującymi się od roku 1989 przeobrażeniami. Wydaje się, że
to swoista pamięć historyczna polskiej wsi może tutaj odgrywać ważną rolę jako
czynnik kreujący sceptyczne i ostrożne sposoby myślenia na temat potrzeby rozwo-
ju spółdzielczości. Z drugiej strony, kształtowane w efekcie presji mechanizmów
rynkowych sposoby myślenia o funkcjonowaniu rolniczych gospodarstw zdają się
sprzyjać traktowaniu wszelkich zabiegów organizacyjnych i stowarzyszeniowych
rolników jako działań w obronie ich interesów. Paradoksalnie zatem wszelkie wspól-
notowe działania, które w okresie komunizmu traktowane były przez rolników jako
zagrożenie indywidualnej autonomii, obecnie w dobie neoliberalnego kapitalizmu są
postrzegane jako instrument obrony interesów producentów rolnych.

Dowodów na to dostarcza wiele badań na temat ruchów społecznych rolników,
prowadzonych w Polsce [por. np. Gorlach, Mooney 1998; Foryś 2008]. W tym kon-
tekście można też zaryzykować bardziej generalizującą hipotezę, wskazującą na
traktowanie spółdzielni właśnie bardziej w perspektywie postrzegania działań zbio-
rowych jako właściwych dla modeli opisanych w koncepcji starych aniżeli nowych
ruchów społecznych. 

Badania prowadzono w czasie cyklicznych spotkań doradców rolniczych z rolni-
kami i mieszkańcami wsi. W październiku i listopadzie 2013 r. na terenie całego kra-
ju, korzystając z ankiety audytoryjnej, przeprowadzono 2525 wywiadów. Badania
prowadzono w ramach projektu „Spółdzielczość w świadomości rolników i dorad-
ców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości
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na obszarach wiejskich”6, realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Od-
dział w Krakowie. 

Wśród 2525 badanych rolników przeważali mężczyźni, było ich 1672 (66% ogółu
badanych) i 853 kobiety (34% ogółu badanych). Największy odsetek badanych stano-
wili rolnicy w wieku powyżej 50 lat – 975 osób (39%), drugą co wielkości grupą by-
ły osoby w wieku 36–50 lat (38%), a następnie rolnicy w wieku do 35 lat – 572 osoby
(23% ogółu badanych). Jeśli chodzi o wykształcenie, największą grupą badanych by-
ły osoby z wykształceniem średnim – 1029 (41%) oraz zawodowym – 780 (31%), na-
stępnie z wykształceniem wyższym – 561 (22%), z wykształceniem podstawowym
i gimnazjalnym – 155 osób (6%). 

Ważną kwestią na wsi jest własność ziemi. Wśród badanych 87% jest właścicie-
lem gospodarstwa rolnego lub dzierżawcą użytkowanej ziemi, tylko 3% wydzierża-
wia ziemię innym, a 7% badanych pracuje w nie swoim gospodarstwie. Pozostałe
3% respondentów jest w innej sytuacji (gospodynie domowe, mieszkający w gospo-
darstwie, ale niepracujący w nim, lub nie określiło swej sytuacji). Średnia wielkość
gospodarstwa jest bardzo zróżnicowana, jeśli odniesiemy te dane do poszczególnych
województw. Właścicielami najmniejszych gospodarstw (o średniej 7,8 ha) byli rol-
nicy z województwa małopolskiego, natomiast właścicielami największych gospo-
darstw są respondenci z województwa lubuskiego (69,8 ha), dolnośląskiego (62,8 ha),
opolskiego (57,1 ha). Struktura wielkości gospodarstw odnotowana w badaniu różni
się od tej zawartej w raporcie z Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) 2010, jednak co
do różnic regionalnych zachowane jest podobieństwo. Należy pamiętać, że w bada-
niu z 2013 roku wzięli udział tylko rolnicy pracujący w gospodarstwie jako głów-
nym miejscu pracy, natomiast w PSR biorą udział wszyscy właściciele gospodarstw
rolnych. 

Spółdzielczość to problem współpracy. Dlatego wśród pytań wprowadzających
były dwa, których zadaniem było stwierdzenie, czy badani rolnicy współpracują
z innymi rolnikami poprzez różne formy samopomocy. Otóż blisko połowa z nich
(45,6%) pomagało w ostatnim roku w pracach w innym gospodarstwie. Na pyta-
nie o postawy i zachowanie w przypadku, gdyby sprzęt rolniczy będący w ich po-
siadaniu uległ awarii 67,9% respondentów odpowiedziało, iż udałoby im się
znaleźć rolnika, który pożyczyłby im swój sprzęt (a 31,6% twierdzi, że z łatwością
znaleźliby takiego rolnika). Świadczy to o dobrych relacjach w lokalnym środowi-
sku oraz dużej gotowości rolników do pomocy innym. Uogólniając, większość ba-
danych rolników jest w dobrych relacjach z sąsiadami, pomagają sobie wzajemnie
i można przypuszczać, że w razie konieczności, a może chęci czy inicjacji współ-
pracy np. przez lidera wiejskiego, przynajmniej część z nich mogłaby taką współ-
pracę podjąć. Jedynie 2% rolników twierdzi, że na pewno nie znaleźliby takiego
rolnika, a 10,1% uważa, że byłoby im trudno znaleźć chętnych do pomocy. Były
też inne odpowiedzi, a wśród nich taka: „w przypadku awarii mojego sprzętu wy-
pożyczyłbym sprzęt rolniczy od specjalistycznej firmy, zamiast pożyczać go od in-
nego rolnika” (5,5% wskazań). Szczegóły dotyczące przedstawionych kwestii
prezentuje tabela 2.
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TABELA 2. Postawy respondentów w odniesieniu do współpracy z innymi rolnikami (%)
TABLE 2. Attitudes of the respondents toward cooperation with other farmers (%)

Prace pomocnicze i postawy respondentów Procent
Prace pomocnicze wykonywane w innym gospodarstwie:
Tak 45,6
Nie 51,6
Nie pamiętam 2,8
Opinie respondentów o sytuacji „gdyby zepsuł mi się sprzęt rolniczy”:
Z łatwością znalazłbym rolnika, który pożyczyłby mi swój sprzęt 31,6
Udałoby mi się znaleźć takiego rolnika 36,3
Byłoby mi trudno znaleźć takiego rolnika 10,7
Na pewno nie znalazłbym takiego rolnika 2,1
Wypożyczyłbym sprzęt rolniczy od specjalistycznej firmy zamiast pożyczać go od innego rolnika 5,4
Nie wiem/Trudno powiedzieć 13,9
Źródło: Badania CDR Kraków, 2013.
Source: Research by CDR Cracow, 2013.

Na pytanie otwarte o to, z czym kojarzy się respondentowi termin spółdzielnia
(chodziło o pierwsze, spontaniczne skojarzenie), badani rolnicy przywoływali zarów-
no skojarzenia pozytywne, jak i negatywne, chociaż należy podkreślić, że najwięcej
było odpowiedzi neutralnych. Wśród pozytywnych były m.in.: aktywizacja społecz-
ności wiejskiej; możliwość rozwoju osobistego; autonomiczna organizacja wzajemnej
pomocy; dobrowolne zrzeszanie się ludzi; organizacja opierająca swą działalność na
samopomocy, równości, sprawiedliwości i solidarności; bardzo dobra, dobrze zarzą-
dzana forma współpracy rolników, oparta na wzajemnym zaufaniu; bezpieczeństwo,
stabilizacja i pewność zbytu; konsolidacja produkcji i sprzedaży; forum wymiany opi-
nii i poglądów; organizacja działająca dla dobra jej członków; wspólne radzenie so-
bie w biedzie dla osiągnięcia indywidualnych i wspólnych korzyści; coś wspólnego –
rodzaj kolektywu; kooperatywa ludzi ułatwiająca prowadzenie gospodarstwa rolne-
go; dobra forma współpracy i wspólnego gospodarowania; rolnicy powinni się zrze-
szać – jeśli nie w spółdzielniach, to w grupach. Dość często pozytywne wypowiedzi
były poszerzane o uwagi typu: dobra forma, ale musi być dobrze zarządzana; bardzo
dobra forma, ale nierealna w obecnej sytuacji; bardzo dobry sposób gospodarowa-
nia, ale szkoda, że w minionym okresie robiono wszystko, by zniszczyć tę formę współ-
działania rolników; była to dobra forma, ale anarchicznie ustanowione prawo
doprowadziło do zniszczenia spółdzielni i teraz trudno je odtworzyć. Za najbardziej
charakterystyczną wypowiedź pozytywną na temat spółdzielni można by uznać nastę-
pującą: dobrowolne zrzeszenie osób we wspólnej sprawie. Natomiast wśród negatyw-
nych skojarzeń i wątpliwości były m.in. takie: coś nierealnego w obecnej sytuacji;
biurokracja; anarchia; odłogi; bubel; PGR-y; darmozjady; coś, co się nie sprawdzi-
ło; coś, co nie wiem czy potrzebne; dobór nie zawsze dobrze współpracujących ludzi;
forma wypracowana przez system komunistyczny; zrzeszenie rolników, w którym rol-
nik nie ma nic do powiedzenia – chodzi o spółdzielnie, nowy sposób dla dorobkiewi-
czów. To tylko nieliczne przykłady wypowiedzi, jakich udzielili rolnicy w trakcie tego
badania (w sumie było ich kilkaset – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych).

Z treści tych wypowiedzi wyłania się obraz idei spółdzielczości, mocno determino-
wany doświadczeniami z okresu PRL-u, ale również podkreślający element interesu
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ekonomicznego jako głównego czynnika skupiającego członków spółdzielni. Jest
jeszcze jedna charakterystyczna cecha pobrzmiewająca w tych wypowiedziach,
a mianowicie podejrzliwość wobec innych członków i brak zaufania wobec nich.
Opinie negatywne wyrażone w postaci skojarzeń ze spółdzielnią świadczą w pewnej
mierze o braku zaufania zarówno do form organizacyjnych wspólnych przedsię-
wzięć, jak i zasad ich prowadzenia, a także o nieufności wobec innych mieszkańców
wsi. Potwierdzają to również poglądy będące odpowiedzią na klasyczne pytanie
o zaufanie. Takie postawy prezentuje ponad połowa badanych (63%). Ale są też po-
stawy odwrotne, wyrażające zaufanie do innych w formie: ogólnie rzecz biorąc,
większości ludzi można ufać – taką postawę prezentuje co czwarty badany (24,1%).
Ciekawy wydaje się fakt, że bycie członkiem spółdzielni nie wpływa znacząco na
wzrost zaufania do innych ludzi (26,9%), a przecież idea spółdzielczości oparta jest
na współpracy i zaufaniu do innych. Różnica w odpowiedzi na to pytanie między
członkami a rolnikami niebędącymi członkami spółdzielni wynosi prawie 4%. To
rolnicy będący członkami spółdzielni mają większe zaufanie do innych ludzi.

TABELA 3. Opinie na temat zaufania do innych (%)
TABLE 3. Opinions concerning trust towards others (%)

Opinie respondentów Członkowie Respondenci niebędący Ogółemspółdzielni członkami spółdzielni
Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać 26,9 23,0 24,1
W stosunkach z innymi trzeba być ostrożnym 62,7 64,1 63,0
Nie wiem/Trudno powiedzieć 10,4 12,9 12,9
Źródło: Badania CDR Kraków, 2013.
Source: Research by CDR Cracow, 2013.

Członkami spółdzielni jest obecnie 835 rolników, 33% spośród biorących udział
w badaniu. Najwięcej członków spółdzielni w stosunku do ogólnej liczby badanych
jest obecnie w województwie podkarpackim (ponad połowa badanych), natomiast
najmniej w zachodniopomorskim, śląskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Wśród badanych było 68,5% badanych rolników deklarujących swoje członko-
stwo w spółdzielni w przeszłości. Spośród tych, którzy obecnie są członkami spół-
dzielni, 31,5% nie należało w przeszłości do spółdzielni. Natomiast w grupie
respondentów, którzy obecnie nie należą do spółdzielni, 22,9% (częściej niż co pią-
ty) należało do spółdzielni w przeszłości. Największa liczba członków spółdzielni
w stosunku do liczby badanych była w przeszłości również w województwie opol-
skim (członkostwo w spółdzielni w przeszłości deklaruje 50% badanych), warmiń-
sko-mazurskim i podkarpackim. 

Na pytanie o rodzaj spółdzielni, jakiej są lub byli członkami, respondenci najczęściej
wskazywali spółdzielnię mleczarską, bank spółdzielczy, spółdzielnie kółek rolniczych
i spółdzielnię zaopatrzenia i zbytu (GS Samopomoc Chłopska). Inne spółdzielnie, np.
ogrodniczo-pszczelarska, grupa producentów (zorganizowana w formie spółdzielni),
rolnicza spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia mieszkaniowa, były wskazywane rzad-
ko (po kilkanaście wskazań), a najrzadziej (po kilka wskazań) SKOK, spółdzielnia pra-
cy, spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia spożywców, spółdzielnia wydawnicza.
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Na pytanie o powód ustania członkostwa w spółdzielni najczęściej wskazywano
likwidację spółdzielni, jej przekształcenie w inny podmiot gospodarczy oraz rezy-
gnację z powodów osobistych.

Okazało się, że największą wiedzę na temat spółdzielczości mają osoby powyżej
61 roku życia. Obejmuje ona przede wszystkim orientację w sposobie funkcjonowa-
nia spółdzielni dawniej i dziś oraz znajomość idei spółdzielczości. Znane są tym oso-
bom także zasady organizowania działalności spółdzielczej i świadomość korzyści,
jakie może dać im przynależność do spółdzielni. Wiedza respondentów z grupy wie-
kowej 46–60 lat jest bardzo podobna, jeśli chodzi o treść, lecz jest znacznie mniej
rozległa. Natomiast respondenci w najmłodszej grupie wiekowej – do 35 lat mają
bardzo niewielki zakres wiedzy o spółdzielczości (tab. 4). Potwierdzenie znajduje
dość rozpowszechniona opinia o ich małej wiedzy na temat samej idei spółdzielczo-
ści oraz korzyści płynących z tej formy organizacyjnej. Nie są oni natomiast obcią-
żeni negatywnymi doświadczeniami spółdzielczości w czasie komunizmu
i w związku z tym nie są tak bardzo uprzedzeni do takiej formy gospodarowania. 

TABELA 4. Respondenci o idei, historii i działalności spółdzielczej (%)
TABLE 4. Responses on the ideas, history and functioning of cooperatives (%)

Wiek
Co Pan/Pani wie na temat spółdzielczości? do 30 lat 31–45 lat 46–60 lat 61 lat 

i więcej
Znam historię, ideę, założenia 6,7 9,2 17,1 25,6
Wiem, jak spółdzielnie funkcjonowały i funkcjonują 16,6 22,5 32,4 35,2
Rozróżniam typy i rodzaje spółdzielczości 9,1 8,9 13,6 22,2
Znam pobieżnie historię 17,6 27,4 26,1 29,4
Ogólnie się orientuję w założeniach spółdzielczości 27,2 31,5 32,6 32,3
Niewiele wiem o samej idei 27,5 17,6 14,6 14,4
Wiem, jakie korzyści mogą płynąć z przynależności 

do spółdzielni 14,4 17,5 23,1 23,6
Znam prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni 3,8 4,2 6,5 8,2
Wiem, jak wygląda finansowanie działalności spółdzielni 3,8 4,7 9,9 11,5
Nic nie wiem na temat 14,1 13,6 7,5 7,7
Źródło: Badania CDR Kraków, 2013.
Source: Research by CDR Cracow, 2013.

Wiedza o historii ruchu spółdzielczego i ocena poszczególnych okresów w je-
go historii badana była za pomocą pytań zamkniętych, z możliwością wyboru od-
powiedzi z kafeterii. Większość respondentów nie udziela odpowiedzi na pytania
o ocenę właściwie żadnego okresu rozwoju spółdzielczości. Tylko 36,5% bada-
nych uważa, że idea spółdzielczości przed II wojną światową była korzystna dla
mieszkańców obszarów wiejskich, a aż 59,2% respondentów nie ma zdania w tej
kwestii. W okresie wykorzystywania spółdzielczości przez władze przy procesie
kolektywizacji gospodarki w latach 1945–1990, duża część respondentów odpo-
wiedziała zgodnie z tym stwierdzeniem, ale prawie połowa nie ma zdania na ten
temat. Ponad 50% badanych odpowiedziała, że idea spółdzielczości w okresie
PRL-u służyła rozwojowi wsi mimo swojego zniekształcenia (np. spółdzielnie
ogrodnicze SCh). 
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TABELA 5. Opinie respondentów na temat ruchu spółdzielczego w poszczególnych okresach 
historycznych (%)
TABLE 5. Respondents’ opinions about cooperative movements in various historical periods (%)

Okresy historyczne Ocena
tak nie nie mam zdania

W okresie przed II wojną światową idea bardzo przydatna wsi
i jej mieszkańcom 36,5 4,3 59,2

Po II wojnie światowej (1945–1990) idea wykorzystana przez władze
do realizacji zadania kolektywizacji wsi 44,9 7,1 48,0

W okresie PRL w zakresie SCh i np. mleczarstwa, ogrodnictwa, idea
zniekształcona, ale służąca polskiej wsi 53,0 6,9 40,1

W okresie PRL idea nieakceptowana przez rolników i mieszkańców wsi,
niezrozumiała, obca polskiej wsi 24,1 23,2 52,7

W okresie PRL idea zgodna z oczekiwaniami i potrzebami rolników 19,9 26,6 53,5
Źródło: Badania CDR Kraków, 2013.
Source: Research by CDR Cracow, 2013.

W opinii blisko połowy respondentów spółdzielczość ma pewne zalety. Wskazu-
ją oni przede wszystkim, iż ta forma zrzeszania się jest przydatna dla rozwoju rol-
nictwa i obszarów wiejskich (57,3% wskazań), aktywizująca gospodarczo
i społecznie ludność wsi (47,5% wskazań) oraz wartościowa i niezbędna dla rozwo-
ju rolnictwa i obszarów wiejskich (43,2% wskazań). Ciekawe jest również to, że tyl-
ko 54,9% rolników będących członkami spółdzielni uważa, że spółdzielczość jest
wartościowa i niezbędna dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jak wytłuma-
czyć fakt, że 45,1% rolników należących do spółdzielni nie potwierdza takiego
stwierdzenia? Przy dokładniejszej analizie okazuje się, że dominują w tej grupie star-
si wiekiem rolnicy, którzy zapewne mają udziały w spółdzielni od dawna, ale nie an-
gażują się w jej działanie. 

Natomiast jeśli porównamy zarówno liczbę opinii pozytywnych, jak i negatyw-
nych oraz liczbę osób niemających zdania o spółdzielczości, to zauważymy, iż
znaczny odsetek badanych nie ma wyrobionej opinii na temat wartości idei spół-
dzielczości.

TABELA 6. Opinie respondentów na temat znaczenia spółdzielczości (%)
TABLE 6. Respondents’ opinions concerning the role of cooperatives (%)

Ocena
Opinia o spółdzielczości tak nie nie mam zdania

Wartościowa i niezbędna dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 43,2 16,3 40,5
Aktywizująca gospodarczo i społecznie ludność wsi 47,5 14,8 37,7
Przydatna dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 57,3 9,8 32,9
Źródło: badania CDR Kraków, 2013.
Source: research by CDR Cracow, 2013.

W opinii 28% respondentów mieszkańcy wsi podejmują w dyskusjach tematy
spółdzielczości, w tym głównie wyrażają swoje opinie i oceny spółdzielczych
form gospodarowania, prezentują emocjonalny stosunek do spółdzielczości, zada-
ją pytania, interesuje ich możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europej-
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skiej na zakładanie i rozwój spółdzielni, dyskutują o celach i zadaniach spółdziel-
ni, zastanawiają się, czy założyć spółdzielnię, czy zostać jej członkiem, wymieniają
opinie ze starszymi rolnikami, którzy mają ugruntowane opinie o spółdzielczości,
oceniają spółdzielnie, ale generalnie w opinii respondentów przeważa nastawienie
negatywne do tej formy organizacyjnej.

TABELA 7. Tematy dyskusji na temat spółdzielczości podejmowane przez badanych rolni-
ków (%)
TABLE 7. Issues concerning cooperative movements discussed by investigated farmers (%)

Tematy dyskusji Procent*
Generalne dyskusje o spółdzielczości 40,8
Zadają pytania o spółdzielczość 23,1
Oceniają spółdzielczość 34,4
Dyskutują o celach, zadaniach i zasadach zakładania spółdzielni 24,0
Mają stosunek emocjonalny do spółdzielni 24,8
Interesują się możliwościami uzyskania wsparcia UE dla spółdzielni 33,3
Inne tematy dyskusji 7,4
Trudno powiedzieć 3,1
Liczba osób, które wskazały tematy dyskusji N = 718
* odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi
Źródło: Badania CDR Kraków, 2013.
Source: Research by CDR Cracow, 2013.

Mimo wielu krytycznych uwag o spółdzielczości, to zdaniem 24% respondentów
mieszkańcy wsi są gotowi do podjęcia działalności gospodarczej w formie spółdziel-
ni (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Jednak zdecydowana większość
(52% badanych) uważa, iż mieszkańcy nie są jeszcze gotowi na tego typu współpra-
cę. Jedna czwarta respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Spośród osób, w opinii których mieszkańcy wsi są gotowi do podjęcia działal-
ności gospodarczej w formie spółdzielni, 24% respondentów uważa, iż rolnicy
potrzebują wsparcia doradców przy zakładaniu spółdzielni. Na czym miałoby po-
legać to wsparcie? Otóż na pierwszym miejscu stawiają oni potrzebę informacji,
następnie doradztwo odnośnie do formy prawnej i rodzaju spółdzielni, pomoc
w opracowaniu planu prowadzenia takiego „biznesu” i budżetu spółdzielni,
w dalszej kolejności: pomoc w sprawach organizacyjnych (przygotowanie zebra-
nia założycielskiego, przygotowania dokumentów do rejestracji, w tym statutu),
informacji o źródłach wsparcia działalności i pomocy w przygotowaniu wniosku
aplikacyjnego, zasad uzyskania kredytu, ale również zasad współpracy w grupie,
komunikowania się czy sposobów przekonania niezdecydowanych do przystąpie-
nia do spółdzielni. Pojedyncze osoby wskazały także inne potrzeby, m.in. pomoc
doradczą na każdym etapie tworzenia spółdzielni, a następnie w jej działalności. 

Za najistotniejsze bariery rozwoju spółdzielczości badani rolnicy uznali głównie
niechęć do współpracy i obawę przed nieuczciwością innych. Kolejnym ważnym
czynnikiem jest, w ich opinii, brak liderów, którzy kierowaliby organizowaniem
spółdzielni, a w późniejszym etapie jej prowadzeniem/zarządzaniem. Niektórzy re-
spondenci nie wymienili żadnych barier tworzenia spółdzielni.
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TABELA 8. Bariery rozwoju spółdzielczości w opinii badanych respondentów (%)
TABLE 8. Respondents’ opinions about barriers in the processes of development of cooperatives (%) 

Bariery Procent
Niechęć do współpracy w zakresie np. wspólnego prowadzenia usług – wspólnego

użytkowania maszyn, wspólnej produkcji sprzedaży, wspólnego ponoszenia
odpowiedzialności i ryzyka 48,5

Obawa przed nieuczciwością/oszustwem 45,0
Niechęć do zrzeszania się i współdziałania 37,5
Brak wiedzy o celach, zadaniach i formach oraz przepisach prawnych spółdzielczego

gospodarowania 33,9
Negatywne doświadczenia rolników w tworzeniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych

w okresie po II wojnie światowej 33,7
Brak zaufania w zakresie podziału zysków 30,7
Brak środków finansowych 28,4
Brak świadomości lepszej efektywności prowadzenia wspólnej działalności 26,8
Brak liderów (organizatorów) 23,1
Brak zaufania w zakresie przydzielania zadań 16,2
Nieumiejętność dostrzegania korzyści 15,1
Nieumiejętność obrony własnych interesów 9,4
Brak barier 1,6
Inne bariery 1,1
* odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi
Źródło: Badania CDR Kraków, 2013.
Source: Research by CDR Cracow, 2013.

Za inne bariery respondenci uważają niejasne przepisy dotyczące spółdzielczo-
ści, niespójne przepisy prawa podatkowego, brak pomocy i wsparcia ze strony pań-
stwa w tworzeniu spółdzielni, uprzedzenia w stosunku do spółdzielczości,
działalność zarządu spółdzielni niezależna od ich członków, brak rolników produ-
centów, brak zainteresowania produktami rolnymi ze strony konsumentów, bierna
postawa rolników, niechęć ludzi do współpracy, nieumiejętność dostrzeżenia korzy-
ści ze współpracy, brak wzajemnego zaufania, brak liderów wiejskich. Wszystko
wskazuje na to, że część tych barier można dość łatwo wyeliminować lub ograni-
czyć, np. poprzez programy edukacyjne, aktywizujące do działania, kształtujące
umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialne postawy i zachowania. Prawdopodob-
nie na wsi są liderzy, których nie dostrzegamy lub nie umiemy dostrzec.

Na pytanie o przyszłość rolnictwa na terenie, na którym znajdują się gospodar-
stwa respondentów, 38,1% z nich odpowiadało, że przyszłość rolnictwa rysuje się
pozytywnie, jako zdecydowanie pomyślnie (3,3%) lub raczej pomyślnie (34,8%);
jednak podobna grupa (31,1%) określa przyszłość rolnictwa jako niepomyślną. Jeśli
spojrzymy na wiek respondentów, to najbardziej optymistycznie podchodzą do przy-
szłości i w większości (51%) oceniają przyszłość rolnictwa jako pomyślną (zdecy-
dowanie lub raczej) rolnicy młodzi, w grupie wiekowej do 35 lat.

KONKLUZJE

Przeprowadzone badania miały na celu określenie stanu wiedzy i doświadczeń rol-
ników związanych ze spółdzielczymi formami działalności w odniesieniu zarów-
no do przeszłości, jak i współczesności. Analizowano również ich opinie
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o wspólnych formach działalności gospodarczej oraz stopień gotowości do grupo-
wych działań. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na odpowiedź na posta-
wione pytania, ale zarazem skłaniają do zadania kolejnych ważnych pytań. Kto ma
być aktorem wspierającym organizowanie się rolników, według jakich zasad po-
winno się ono odbywać i jakie środki wykorzystywać? Poniżej przedstawiona zo-
stanie próba weryfikacji postawionych na wstępie hipotez oraz podsumowanie
wyników badań.

Należy podkreślić, że stan wiedzy badanych rolników na temat idei spółdzielczo-
ści, jej celów, zasad działania można ocenić jako niski. Większość z nich posiada, co
prawda, wiedzę o spółdzielczości, ale jest ona pobieżna, oparta na stereotypach i opi-
niach obarczonych często złymi doświadczeniami z przeszłości. Najmniejszą wiedzę
mają rolnicy młodzi, w wieku do 35 lat, ale równocześnie ta grupa bardziej pozytyw-
nie niż inne spogląda w przyszłość i widzi możliwości rozwoju rolnictwa w różnych
formach organizacyjnych. Ta prawidłowość skłania nas do stwierdzenia, że jest to
właśnie ta kategoria, której pamięć historyczna nie została „skażona” negatywnymi
doświadczeniami spółdzielczości z okresu PRL. W tym więc sensie trzeba podkre-
ślić, że doświadczenia z tego okresu mają negatywny wpływ na myślenie o idei i ru-
chu spółdzielczym. 

Badania pokazały, że jedynie jedna czwarta respondentów uważa, iż rolnicy
i mieszkańcy wsi są gotowi do podjęcia wyzwania wspólnego działania. Taka opinia
wynika z rozmów z rolnikami, jakie prowadzono w trakcie spotkań, na których poru-
szano tematykę spółdzielczą, przedstawiano zalety i wady tworzenia wspólnych
przedsięwzięć, omawiano przykłady oraz poszukiwane źródła wsparcia informacyj-
nego, organizacyjnego i finansowego na etapie tworzenia wspólnych przedsięwzięć
oraz w czasie prowadzenia działalności. Wśród zalet wspólnych przedsięwzięć bada-
ni rolnicy widzą m.in. rozwój rolnictwa i lepsze efekty gospodarowania, co prowadzi
do podnoszenia jakości życia i rozwoju obszarów wiejskich. Wypowiedzi badanych
przemawiają na rzecz hipotezy o ciągle obecnej pamięci negatywnych doświadczeń
dotyczących spółdzielczości. Relatywnie niska ocena gotowości do współdziałania
jest też efektem niskiego poziomu zaufania, jaki charakteryzuje społeczeństwo pol-
skie, w tym także rolników. Stanowi to potwierdzenie hipotezy o niskim poziomie za-
ufania jako barierze rozwoju spółdzielczości we współczesnej Polsce. 

Określając potrzeby wsparcia inicjacji, organizacji i działalności wspólnych
przedsięwzięć, badani rolnicy wskazują na doradztwo w zakresie: 
� uregulowań prawnych (dotyczących tworzenia i prowadzenia wspólnych pod-

miotów gospodarczych), 
� organizacyjnym (dotyczącym informacji i pomocy w przygotowaniu dokumen-

tów do rejestracji przedsięwzięcia i rozpoczęcia działalności) oraz 
� finansowym (wsparcia finansowego powołanych do tego instytucji i organi-

zacji).
Często w wypowiedziach na temat barier tworzenia wspólnych przedsięwzięć

wskazywany jest problem braku lidera, który mógłby zainicjować wspólne przedsię-
wzięcie, zorganizować je, a następnie włączyć się czynnie w jego prowadzenie.
Można zaryzykować twierdzenie, że problemu takiego nie powinno być we wsiach,
gdyż jest tam wystarczająca liczba liderów i autorytetów. Być może problem tkwi
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w nieumiejętności identyfikacji takiej osoby, a może częściowo także w braku zaufa-
nia, w podejrzliwości, obawie przed podjęciem ryzyka.

Ta ostatnia z wyszczególnionych barier na podstawie badań opinii na temat spół-
dzielczości świadczyć może także o skłonnościach rolników do postrzegania spół-
dzielczości jako instrumentu do realizacji swoich partykularnych, grupowych
interesów. Stąd wskazywanie na potrzeby związane z profesjonalnym doradztwem,
stąd także poszukiwania autorytetów inicjujących tego typu działania. Z tej perspek-
tywy można chyba zaryzykować stwierdzenie, że spółdzielczość w myśleniu rolni-
ków bardziej przypomina jednak stary (walka o interesy) aniżeli nowy ruch
(wyrażanie tożsamości) społeczny. Trzeba jednak dodać, że ten stary ruch społeczny
postrzegany jest w dużej mierze jako efekt oddziaływań ekspertów i profesjonali-
stów, co także współgra z najnowszymi tendencjami obserwowanymi przez badaczy
ruchów społecznych w dobie globalizacji.
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FARMERS AND THE COOPERATIVE MOVEMENT IN POLAND: 
AN OLD OR A NEW SOCIAL PHENOMENON?

Abstract: The article presents contemporary Polish farmers’ attitudes towards the concepts
of cooperatives. The authors claim that current attitudes have resulted from the historical
experience of Polish rural and agricultural population as well as from the current context of
a contemporary neo-liberal capitalist economy. 
The article is divided into four parts. The first one provides a synthetic history of the
cooperative movement. The author stresses that the beginning of Polish cooperative
movement originates in a period of partition (before World War I). In the interwar period
(1918–1939) cooperative organizations became an example of a dynamic development of
social and economic initiatives in Poland including rural areas. After World War II, during
a communist period, the cooperative movement has been used by political and administrative
authorities as a tool for domination and control of various economic and social initiatives. 
The second part of the article provides a short history and analysis of the evolution of the
cooperative movement in a contemporary world with stress of its growing similarity to
various organizational forms of socio-economic activities in a neo-liberal, global, and
capitalist economy. 
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The third part present results of a research program conducted by Centrum Doradztwa
Rolniczego (Central Agricultural Advisory Service) in Krakow within the framework of
a project on “Cooperatives in opinions of farmers and extension advisers and the role of
cooperatives in the development of entrepreneurship in rural areas”. This Polish research was
conducted between October and November 2013 in the form of a survey of 2525 farmers who
cooperate with extension advisers. 
The final part of the article presents conclusions. These include the skeptical attitudes towards
the idea of cooperatives found among older farmers result from their negative experience
rooted in the communist period. It also presents that young farmers (below 35) have a poor
level of knowledge about cooperatives but, at the same time, they are highly interested in
using cooperatives as a tool of defending their economic interests, i.e. they treat cooperative
movements as a more “old social movement” phenomenon, quite contrary to “new social
movement” one that has been focused more on post-materialist values. The conclusions also
formulate that only 25% of respondents formulated the opinion that farmers and other rural
dwellers are inclined to participate in collective activities. This tendency results from a low
level of general trust that characterises Polish society. 

Key words: agricultural cooperatives, old and new social movements, rural development,
barriers of cooperatives` development
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MONIKA SZAFRAŃSKA2

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY
FUNKCJONOWANIA DROBNYCH GOSPODARSTW
ROLNYCH W POLSCE

Streszczenie: Drobne gospodarstwo rolne to gospodarstwo, w którym powierzchnia użytków
rolnych nie przekracza 5 ha. W 2012 roku funkcjonowały w Polsce prawie 758 924 drobne
gospodarstwa rolne, stanowiąc 52,1% wszystkich gospodarstw rolnych. Ze względu na ich
mały obszar, niską dochodowość i słabe powiązania z rynkiem drobne gospodarstwa rolne
w Polsce w niewielkim stopniu spełniają funkcje produkcyjne. Główne korzyści funkcjono-
wania tych jednostek związane są z pełnieniem rozlicznych funkcji o charakterze społecznym
i środowiskowym, jak: ochrona przed ubóstwem i wykluczeniem, opieka nad najmłodszymi
i najstarszymi mieszkańcami wsi, tworzenie kapitału społecznego, kapitału kulturowego,
kształtowanie krajobrazu wiejskiego, dostarczanie na rynek żywności wytworzonej w sposób
bardziej naturalny i wyższej jakości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena
wybranych funkcji społeczno-ekonomicznych, jakie pełnią drobne gospodarstwa rolne
w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikacje naukowe zwarte i ciągłe oraz dane staty-
styki masowej (informacje zamieszczone w [Roczniku Statystycznym Rolnictwa 2014]). Do
analizy danych statystycznych wykorzystano analizę porównawczą (dynamiki) oraz analizę
struktury. Uzyskane wyniki badań zostały przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej. 

Słowa kluczowe: drobne gospodarstwo rolne, funkcje ekonomiczno-społeczne gospodarstw
rolnych

WPROWADZENIE

Na świecie funkcjonuje prawie 530 milionów gospodarstw rolnych. Wśród nich
85,1% ma obszar poniżej 2 ha użytków rolnych, prawie 12% – między 2 a 10 ha,
a tylko 0,4% powyżej 100 ha [Halamska 2014, s. 33]. Istnienie drobnych gospo-
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darstw rolnych jest zjawiskiem powszechnym, występującym we wszystkich krajach
świata. Różna jest natomiast skala tego zjawiska, która jest uzależniona od poziomu
rozwoju gospodarczego danego kraju. W przypadku krajów Unii Europejskiej moż-
na zaobserwować zależność, iż skala ta jest mniejsza w krajach, w których procesy
industrializacji i rozwoju przemysłu dokonały się w pierwszych latach po II wojnie
światowej, natomiast większa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Pol-
sce [Drygas i Musiał 2013, s. 62]. 

Historia rozwoju gospodarczego wskazuje, że nawet w krajach o wysoko rozwinię-
tym pod względem technologicznym rolnictwie drobne gospodarstwa rolne pozostają
ważnym uczestnikiem produkcji żywności i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiej-
skich [Czyżewski, Stępień 2013, s. 34]. Produkcja rolnicza to tylko jeden z aspektów
funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Poza funkcjami produkcyjnymi, nale-
ży zwrócić uwagę także na pozostałe funkcje tych podmiotów, takich jak: ochrona
przed ubóstwem i wykluczeniem, tworzenie kapitału społecznego, kapitału kulturowe-
go, opieka na najmłodszymi i najstarszymi mieszkańcami wsi, kształtowanie krajobra-
zu wiejskiego, dostarczenie na rynek żywności wytworzonej w sposób bardziej
naturalny i wyższej jakości [Zegar 2012, s. 56].

CELE I METODY

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych funkcji społeczno-ekonomicz-
nych, jakie pełnią drobne gospodarstwa rolne w Polsce. Za drobne gospodarstwo rolne
przyjęto gospodarstwo rolne, którego powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 5 ha.

W opracowaniu wykorzystano publikacje naukowe zwarte i ciągłe oraz dane sta-
tystyki masowej (informacje zamieszczone w Roczniku Statystycznym Rolnictwa
2013). Do analizy danych statystycznych wykorzystano analizę porównawczą (dy-
namiki) oraz analizę struktury. Uzyskane wyniki badań zostały przedstawione w for-
mie opisowej i tabelarycznej.

DEFINICJA DROBNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zróżnicowanie struktury agrarnej w krajach Unii Europejskiej i na świecie nie pozwala
jednoznacznie zdefiniować drobnego gospodarstwa rolnego. Najczęściej w tym celu wy-
korzystuje się fizyczną wielkość gospodarstwa rolnego, wyrażoną powierzchnią użyt-
ków rolnych w hektarach, poziom nakładów siły roboczej, stopień samospożycia czy
wielkość ekonomiczną wyrażoną standardową produkcją (standard output, SO) [Czy-
żewski, Stępień 2013, s. 33–34].

Według większości definicji, drobne gospodarstwo rolne to gospodarstwo, które-
go powierzchnia nie przekracza 5 ha UR, z wyłączeniem gospodarstw zaliczanych
do działów specjalnych i tzw. gospodarstw bez ziemi, prowadzących wysoko skon-
centrowaną produkcję zwierzęcą [Halamska 2011, s. 119; Dzun 2013, s. 13; Musiał
2013, s. 15]. Z kolei Douglas J. McConnell i John Dillon za drobne gospodarstwo
rolne uważają gospodarstwo o powierzchni do 2 ha UR [1997 s. 25].

Kolejnym kryterium wyodrębnienia drobnych gospodarstw jest wielkość ekonomicz-
na gospodarstwa wyrażona w jednostkach standardowej produkcji. W nowej klasyfika-
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cji FADN bardzo małe gospodarstwo rolne to jednostka osiągająca SO na poziomie po-
niżej 8 tys. euro, natomiast gospodarstwo małe osiąga SO od 8 tys. do 25 tys. euro.

Jeszcze inne kryterium wydzielenia gospodarstw drobnych przyjęła Alina Sikorska,
która w definicji tych podmiotów uwzględnia ich pozaprodukcyjne funkcje, a jednost-
ki te określa mianem gospodarstw socjalnych. W gospodarstwach socjalnych nie pro-
wadzi się rolniczej działalności gospodarczej z przeznaczeniem na sprzedaż bądź ma
ona marginalne znaczenie. W kontekście przyjętej definicji określenie „socjalne” od-
nosi się do pozaekonomicznych funkcji gospodarstw rolnych [Sikorska 2003, s. 6].

Biorąc pod uwagę udział w rynku (procent sprzedanych produktów), gospodar-
stwa drobne to takie, które przeznaczają na rynek mniej niż połowę wytworzonej
produkcji. Są to na ogół gospodarstwa niewielkie obszarowo, posiadające inne, po-
zarolnicze źródła utrzymania [Zegar 2007, s. 34].

Andrzej Czyżewski i Sebastian Stępień [2013, s. 34] przy definiowaniu drobne-
go gospodarstwa rolnego proponują uwzględnić jeszcze takie cechy gospodarstw
rolnych, jak: sposób zarządzania jednostką, stopień wykorzystania najemnej siły ro-
boczej, udział działalności pozarolniczej, stopień specjalizacji, zaawansowanie tech-
nologii i innowacji itp. Zwracają również uwagę na fakt, że przy definiowaniu
drobnego gospodarstwa rolnego należy zastosować relatywne podejście dla różnych
regionów lub krajów, bowiem to, co w jednym państwie będzie drobnym gospodar-
stwem, w drugim wcale takim nie musi być.

Według Marii Halamskiej drobne gospodarstwo na polskiej wsi to gospodarstwo
niewielkie obszarowo, ekonomicznie słabe, a dochody z produkcji rolnej nie gwa-
rantują jego reprodukcji. Ponadto jest to gospodarstwo słabo powiązane z rynkiem.
Niemal wszyscy użytkownicy tych gospodarstw nie utrzymują się z rolnictwa, lecz
„żyją przy gospodarstwie” [Halamska 2011, s. 119].

DROBNE GOSPODARSTWA ROLNE W POLSCE

Analiza struktury gospodarstw rolnych wskazuje, że rolnictwo polskie cechuje się dużą
liczbą gospodarstw oraz bardzo dużym ich rozdrobnieniem obszarowym [Dzun 2013, 
s. 12]. W 2012 roku funkcjonowały w Polsce 1 456 402 gospodarstwa rolne o powierzch-
ni powyżej 1 ha użytków rolnych (tab. 1). Podmioty do 5 ha UR stanowiły 52,1% ogółu
gospodarstw rolnych, a tych o powierzchni 2,00–4,99 ha UR w grupie drobnych gospo-
darstw było prawie 2/3. W porównaniu z rokiem 2011 liczba polskich gospodarstw drob-
nych uległa zmniejszeniu o prawie 18%. Najwięcej jednostek ubyło w grupie obszarowej
do 2 ha użytków rolnych (spadek liczby gospodarstw o prawie 25%). 
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TABELA. 1. Drobne gospodarstwa rolne w Polsce wg grup obszarowych
TABLE 1. Small farms in Poland  grouped by agricultural land area

Lata Ogółem gospodarstwa 1,01–1,99 2,00–4,99 Udział DGR w gospodarstwach 
powyżej 1 ha UR ha UR ha UR rolnych w Polsce [%]

2010 1 484 272 300 590 489 772 53,2
2011 1 618 538 377 639 545 719 57,0
2012 1 456 402 286 755 472 169 52,1

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, s. 103.
Source: Agricultural Statistics Yearbook 2013 Polish National Statistics Office, 2014, p. 103.
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Tabela 2 prezentuje poziom rozdrobnienia rolnictwa i silnej dywersyfikacji regio-
nalnej struktury agrarnej w Polsce. W trzech województwach południowej Polski
(województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie) drobne gospodarstwa rolne (po-
niżej 5 ha UR) to średnio aż 80% wszystkich gospodarstw rolnych powyżej 1 ha UR.
Dla porównania, udział tego typu gospodarstw rolnych w dwóch województwach
Polski północno-wschodniej (województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie) nie
przekracza 30%, a w kolejnych czterech województwach (kujawsko-pomorskie, po-
morskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) nie jest wyższy niż 40%.

TABELA 2. Drobne gospodarstwa rolne w Polsce wg grup obszarowych i województw w 2012 r.
TABLE 2. Small farms in Poland grouped  by agricultural land area  and by Province in 2012

Ogółem  1,01–1,99 2,00–2,99 3,00–4,99 Udział DGR 
Województwo gospodarstwa rolne ha UR ha UR ha UR w gospodarstwach 

powyżej 1 ha UR rolnych w województwie
Dolnośląskie 60 499 11 468 7 153 10 340 47,9
Kujawsko-Pomorskie 63 796 7 195 4 725 7 708 30,8
Lubelskie 175 528 28 993 22 661 35 439 49,6
Lubuskie 22 062 4 876 2 439 2 703 45,4
Łódzkie 128 721 21 335 15 750 25 268 48,4
Małopolskie 149 116 54 250 35 488 33 500 82,6
Mazowieckie 231 814 34 999 29 227 42 592 46,1
Opolskie 26 370 4 778 2 660 4 312 44,6
Podkarpackie 132 089 43 046 34 928 32 905 83,9
Podlaskie 39 417 6 628 5 328 8 660 25,6
Pomorskie 39 417 4 395 4 336 5 117 35,1
Śląskie 62 329 22 483 11 575 12 288 74,4
Świętokrzyskie 91 209 17 519 15 618 23 957 62,6
Warmińsko-Mazurskie 43 459 4 795 3 122 4 645 28,9
Wielkopolskie 121 700 15 753 11 022 9 949 30,2
Zachodniopomorskie 27 835 4 243 4 151 2 605 39,5
Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, 
s. 86–87.
Source: Agricultural Statistics Yearbook 2013 Polish National Statistics Office 2014, p. 86–87.

Udział poszczególnych grup gospodarstw w województwie, wyodrębnionych na
podstawie ich powierzchni, determinuje średnią wielkość gospodarstwa w danym re-
gionie. Najniższa średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach wystę-
puje w województwach Polski południowo-wschodniej: małopolskim (3,8 ha UR)
i podkarpackim (4,6 ha UR). Z kolei jednostki obszarowo największe funkcjonują
w województwie zachodniopomorskim, gdzie średnia powierzchnia UR w gospodar-
stwie rolnym wynosi prawie 32 ha UR (tab. 3).

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z gospodarstwami rolnymi w Pol-
sce jest kwestia zatrudnienia w rolnictwie. Drobne gospodarstwa rolne opierają się
na pracy rolnika i jego rodziny. Bardzo często „magazynują” czy „przechowują” tak-
że nadwyżki siły roboczej (bezrobocie utajone). Dlatego województwa, które cha-
rakteryzują się największym udziałem drobnych gospodarstw rolnych, cechują się
też największą liczbą osób zatrudnionych w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych.
Jak wynika z danych tabeli 3, największe rezerwy siły roboczej występują w woje-
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wództwach małopolskim (47 osób na 100 ha UR) i podkarpackim (prawie 42 osoby
na 100 ha UR). W województwach północnych, gdzie jest najwięcej średnich i du-
żych gospodarstw rolnych, zatrudnienie w rolnictwie wynosi kilka osób na 100 ha
użytków rolnych (województwo zachodniopomorskie – 5 osób na 100 ha UR, woje-
wództwo warmińsko-mazurskie – 6 osób na 100 ha UR).

TABELA 3. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce i pracujący w rolnictwie w Polsce
według województw w 2012 r. 
TABLE 3. Average size of agricultural holdings in Poland and people employed in agriculture in Poland
by Province in 2012

Województwo Średnia powierzchnia Pracujący w rolnictwie 
gospodarstwa rolnego w UR na 100 ha użytków rolnych

Dolnośląskie 15,8 8,8
Kujawsko-Pomorskie 15,8 10,4
Lubelskie 8,0 21,7
Lubuskie 22,0 6,7
Łódzkie 7,7 18,0
Małopolskie 3,8 47,1
Mazowieckie 8,7 14,8
Opolskie 19,7 9,4
Podkarpackie 4,6 41,9
Podlaskie 13,5 11,5
Pomorskie 19,0 8,3
Śląskie 6,1 26,3
Świętokrzyskie 5,5 29,7
Warmińsko-Mazurskie 23,9 6,3
Wielkopolskie 14,8 11,5
Zachodniopomorskie 31,2 5,1
Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, 
s. 86–87, 126.
Source: Agricultural Statistics Yearbook 2013 Polish National Statistics Office 2014, p. 86-87, 126.

WYBRANE FUNKCJE DROBNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Funkcja produkcyjna gospodarstw rolnych należy do działalności najstarszych i tra-
dycyjnie realizowanych w drobnych gospodarstwach rolnych. Polega ona na wytwa-
rzaniu produktów żywnościowych i nieżywnościowych, z uwzględnieniem
parametrów ilościowych, jakościowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności
[Jeżyńska 2014, s. 3]. Charakteryzują się one dużo niższą efektywnością ekonomicz-
ną niż pozostałe gospodarstwa rolne. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (MRiRW) ponad połowa gospodarstw rolnych w Polsce wytwarza rocznie pro-
dukcję rolniczą o wartości niższej niż 4 tys. euro. Są to przede wszystkim drobne go-
spodarstwa rolne. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w grupie gospodarstw o powierzchni 1–5 ha
użytków rolnych, zaledwie 2% gospodarstw ma silne związki z rynkiem, większość
to jednostki produkujące wyłącznie lub głównie na samozaopatrzenie [Karwat-
-Woźniak 2005, s. 17]. Nie oznacza to, że w tej grupie gospodarstw rolnych nie
ma jednostek silnych ekonomicznie. Niewielka ich część utrzymuje się wyłącznie
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z dochodów uzyskanych z działalności rolniczej. Są to gospodarstwa specjalistycz-
ne, prowadzące produkcję rolną, charakteryzującą się wysoką dochodowością, jak
np.: uprawa warzyw pod osłonami czy uprawa warzyw gruntowych.

Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa wymagało zmiany
w zasadach funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz odmiennego od dotychcza-
sowego rozumienia funkcji, jakie realizowane były w tych podmiotach. Tradycyj-
na funkcja produkcyjna musiała stać się tylko jedną z wielu związanych
z zaspokajaniem potrzeb publicznych. Nowe oczekiwania społeczne i środowi-
skowe, poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów przez rolników i ich rodzi-
ny w warunkach zmniejszania udziału rolnictwa w gospodarce narodowej
i wiejskiej ukształtowały model wielofunkcyjnych gospodarstw rolnych [Jeżyń-
ska 2014, s. 6]. 

Pojęcie wielofunkcyjności jest różnie definiowane. Często wielofunkcyjność jest
utożsamiana z dywersyfikacją produkcji czy wieloaktywnością producentów rol-
nych. Według ekonomistów rolnych dywersyfikacja dotyczy miejsca pracy lub pro-
dukcji i oznacza poszerzenie wachlarza wytwarzanych produktów na sprzedaż.
Pozwala to na przezwyciężenie problemów dochodowych rodzin rolniczych i bar-
dziej efektywne wykorzystanie zasobów gospodarstwa. Dobrym rozwiązaniem dla
drobnych gospodarstw rolnych jest podjęcie działalności okołorolniczej, jak pszcze-
larstwo, kwiaciarstwo lub zielarstwo, czy prowadzenie pozarolniczych form działal-
ności, jak przetwórstwo spożywcze, warsztaty usługowe, agroturystyka itp.
[Czyżewski, Stępień 2013, s. 38].

Wieloaktywność czy wielozawodowość jest zaś określana jako powiązanie dzia-
łalności rolniczej i nierolniczej wykonywanej przez rolnika lub członków jego rodzi-
ny [Jeżyńska 2014 s. 6]. W przypadku drobnych gospodarstw, zwłaszcza w krajach
rozwiniętych, jest to zjawisko powszechne [Halamska 2014, s. 34]. Wieloaktywność
w drobnych gospodarstwach rolnych powoduje, że w pewnych sytuacjach gospodar-
stwo to staje się w mniejszym stopniu miejscem pracy czy działalności gospodarczej,
a pozostaje jedynie miejscem zamieszkania czy życia w okresie po aktywności za-
wodowej (okres emerytury, renty). W tej sytuacji znaczenia nabierają funkcje socjal-
ne, polegające na zaspokajaniu potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi
[Jeżyńska 2014, s. 16]. 

W tradycyjnych rodzinach wiejskich pracę w gospodarstwie rolnym wykonują
przedstawiciele kilku pokoleń. Osoba w każdym wieku znajduje tu zajęcie odpo-
wiednie dla siebie. Ważną funkcją tak działającego gospodarstwa jest możliwość
sprawowania opieki nad najstarszymi i najmłodszymi osobami w rodzinie [Michal-
ska 2012, s. 91]. 

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi wciąż borykają się polskie
gminy, jest zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom w wieku przedszkolnym. Po-
mimo zmian, które zaszły w tym zakresie, jak choćby dopuszczenie różnych form
organizacyjno-prawnych przedszkoli, upowszechnienie wykorzystania funduszy eu-
ropejskich do finansowania opieki przedszkolnej, a także objęcie obowiązkiem
szkolnym sześciolatków, w przedszkolach wiejskich ciągle brakuje miejsc. W 2011
roku do przedszkoli uczęszczało 85,2% dzieci z miast i 52,1% dzieci z obszarów
wiejskich [www.men.gov.pl]. Jak wynika z przedstawionych danych, prawie co drugie
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wiejskie dziecko w wieku 3–5 lat miało utrudniony dostęp do edukacji przedszkol-
nej, a obowiązek opieki nad nimi spadał na członków rodzin. Podobna sytuacja jest
również żłobkach. Jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, trudno o wiarygod-
ne dane, ponieważ pomimo że znaczna część domów spokojnej starości zlokalizo-
wana jest na terenach wiejskich, nie oznacza to jednak, że pensjonariuszami są
głównie mieszkańcy wsi. Przedstawiając problemy najstarszego pokolenia na wsi,
nie można pominąć kwestii związanej z pomocą społeczną oraz opieką zdrowotną.
Tereny wiejskie cechują się gorszym niż w miastach dostępem do placówek medycz-
nych, aptek i ośrodków dziennego pobytu, co nakłada na członków rodzin zamiesz-
kałych na wsi dodatkowe obowiązki związane z opieką nad osobami starszymi
[Michalska 2012, s. 91].

Z wielofunkcyjności wynika kolejna funkcja drobnych gospodarstw rolnych,
a mianowicie ochrona ludności wiejskiej przed ubóstwem. Ubóstwo nadal pozostaje
dotkliwym problemem życiowym, z jakim mieszkańcy wsi borykają się częściej niż
inni mieszkańcy kraju [Michalska 2005, s. 77]. Produkcja rolna na własne potrzeby
zapewnia przynajmniej skromne zasoby żywności, a niekiedy także niewielki do-
chód dla rolnika i jego rodziny. W warunkach wysokiego poziomu bezrobocia bądź
braku miejsc pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, tego rodzaju zabezpieczenie
staje się szczególnie ważne dla mieszkańców wsi. Posiadanie kilku hektarów użyt-
ków rolnych i własnego domu daje poczucie bezpieczeństwa. W regionach o wyso-
kim bezrobociu, drobne gospodarstwa rolne stają się nie tylko jedynym dostępnym
miejscem zatrudnienia i uzyskiwania dochodów, lecz także źródłem żywności dla ro-
dziny, która znalazła się w podobnie trudnych warunkach, ale nie posiada ziemi
[Musiał 2013, s. 16]. Jak wynika z danych GUS, najwyższy odsetek ludności ubo-
giej na wsi zanotowano właśnie wśród rodzin niemających własnego gospodarstwa
rolnego (32%) oraz wśród rodzin rencistów (prawie 18%). W gospodarstwach domo-
wych utrzymujących się z rolnictwa ubóstwem zagrożona była „tylko” co 9 osoba
[Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS 2013, s. 12].

W polskich warunkach gospodarczych można wskazać dwa specyficzne zjawiska
w ramach funkcji socjalnych, których nie można ocenić pozytywnie. Pierwsze pole-
ga na stworzeniu prawnych możliwości do korzystania z rolniczych ubezpieczeń
przez osoby niebędące producentami rolnymi. Drugie zjawisko to tworzenie głów-
nie z małych gospodarstw rolnych buforu wchłaniającego nadwyżki siły roboczej, co
pozwala na ukrycie faktycznego bezrobocia [Jeżyńska 2014, s. 16–17].

Funkcja środowiskowa przypisywana gospodarstwom rolnym dotyczy sposobu
wykorzystania środowiska, jakości krajobrazu, obecności skażeń środowiskowych,
ochrony przyrody i bioróżnorodności [Jeżyńska 2014, s. 12].

Drobne gospodarstwa rolne poprzez podtrzymywanie tradycyjnego modelu pro-
wadzenia gospodarstwa tworzą specyficzny krajobraz wiejski. Obejmuje on zarów-
no krajobraz przyrodniczy, jak i kulturę użytkowania przestrzeni. O charakterze
krajobrazu wiejskiego decydują takie czynniki, jak kompozycja i układy przestrzen-
ne, proporcje obszarów zabudowanych i niezabudowanych, relacje pomiędzy ele-
mentami naturalnymi i komponentami pochodzenia kulturowego [Michalska 2012,
s. 90]. Różnorodność krajobrazowa obszarów wiejskich w Polsce należy do najbo-
gatszych w Europie. Obecnie, w celu ochrony krajobrazu wsi dąży się do ograniczenia
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procesów antropogenizacji oraz do zachowania właściwych proporcji pomiędzy za-
mieszkaniem, pracą, ochroną ekosystemów i walorami estetycznymi krajobrazu
wiejskiego [Koreleski 2009, s. 7].

Ze względu na niski poziom intensywności produkcji rolnej, a także ekstensyw-
ny chów zwierząt gospodarskich w drobnych gospodarstwach rolnych, produkty po-
chodzące z tych gospodarstw charakteryzują się wysoką jakością i specyficznymi
walorami smakowymi, cenionymi przez współczesnego konsumenta [Zegar 2012, 
s. 57]. Produkcja żywności tradycyjnej, organicznej czy niszowej to sugerowany ro-
dzaj produkcji dla małych gospodarstw rolnych, który pozwoli na osiągnięcie odpo-
wiedniego dochodu rodzinom rolniczym. 

W tabeli 4 zamieszczono opinie mieszkańców wsi na temat charakteru polskich
gospodarstw rolnych. Jak wynika z przedstawionych danych, prawie 60% rolników
uważa, że rolnictwo polskie powinno być nastawione właśnie na produkcję natural-
ną. Tylko niespełna 15% respondentów wybrało intensywną produkcję wspomaganą
środkami ochrony roślin, nawozami, GMO itp. Niemal 1/3 rolników nie miała zda-
nia w tej kwestii [tns OBOP 2011].

TABELA 4. Opinie mieszkańców wsi dotyczące rodzaju produkcji w polskich gospodarstwach (%)
TABLE 4. The opinions of the villagers on the type of production on Polish farms (%)

Polskie rolnictwo powinno być nastawione na:
Wyszczególnienie produkcja naturalna, intensywna produkcja trudno powiedziećekologiczna

Rolnicy 57,0% 13,0% 30,0%
Pozostali mieszkańcy wsi 69,0% 10,0% 21,0%
Źródło: tns OBOP 2011.
Source: Public Opinion Office Survey 2011.

Rozwój wielofunkcyjny wiąże się z oddziaływaniem gospodarstwa rolnego na
otoczenie zewnętrzne, w tym na środowisko lokalne wsi. Drobne gospodarstwa rol-
ne są miejscem dającym gwarancję tworzenia się i utrzymywania relacji między-
ludzkich. Mieszkańcy wsi mają wspólne wartości, poglądy i upodobania. Takie
społeczności potrafią współpracować i działać w różnych sytuacjach, tworząc razem
dużą i silną jednostkę. Ważne jest tutaj również występujące wśród ludzi zjawisko
chęci bezinteresownego pomagania innym osobom mieszkającym w ich otoczeniu.
Łączy się to z dużym poczuciem przynależności do większej jednostki, jaką jest wieś
czy gmina, a nie tylko najbliższa rodzina [Kowalska 2013, s. 105].

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, rolnicy, w porównaniu z in-
nymi grupami społecznymi, cechują się najwyższą skłonnością do działania na rzecz
swojego środowiska czy osób potrzebujących. W 2012 roku dobrowolną pracę na
rzecz osób potrzebujących deklarowało 36% badanych rolników, podczas gdy w du-
żych miastach postawą taką cechowało się tylko 9% obywateli. W omawianym okre-
sie pracę na rzecz swojego środowiska, kościoła, wsi itp., deklarowało prawie 70%
rolników, podczas gdy ten wskaźnik dla Polski wynosił niespełna 60%. Wśród
wszystkich mieszkańców wsi, rolnicy są tą grupą społeczną, która najchętniej dzia-
ła w sformalizowanych organizacjach społecznych [CBOS, komunikat BS/23/2012].
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Jak podają Andrzej Czyżewski i Sebastian Stępień3, funkcjonowanie drobnych
gospodarstw rolnych determinuje także rozwój otoczenia lokalnego. Gdy dominują
przemysłowe przedsiębiorstwa rolne, pobliskie wsie i miasta wymierają. Kiedy na
wsi dominują drobne gospodarstwa rolne, dochody krążą wokół lokalnego biznesu,
tworząc miejsca pracy i podnosząc zamożność całej społeczności wiejskiej. Lepiej
rozwinięta jest też infrastruktura: drogi, szkoły, placówki handlowe i usługowe itp.

Drobne gospodarstwa rolne to również miejsce powstawania i przechowywania
istotnych materialnych i niematerialnych wartości kultury ludowej, które są wy-
znacznikiem tożsamości wspólnot. Jest to jeden z bardzo ważnych zasobów polskiej
wsi. W XX wieku następował powolny zanik tożsamości wsi, co było wynikiem
zmiany tradycyjnego „chłopskiego” stylu życia, na styl charakterystyczny dla mia-
sta. Obecnie rolnicy nabywają umiejętności wykorzystywania tych wartości, np.: po-
przez podkreślenie miejsca wytworzenia produktów czy unikalną recepturę według
której powstał produkt. Wyrazem akceptacji dla tego typu działań jest możliwość
wpisania produktów rolnych do rejestrów Chronionych Oznaczeń Geograficznych
czy Chronionych Nazw Pochodzenia. Budowanie wartości wokół produktów powo-
duje większe nimi zainteresowanie i prowadzi do rozwoju lokalnej społeczności. Tak
pojawiają się ostoje kultury ludowej, które przyciągają turystów-klientów, zaintere-
sowanych tym, co dzieje się na wsi [Czekaj 2013, s. 63].

Omawiając ekonomiczne, społeczne i środowiskowe funkcje drobnych gospo-
darstw rolnych w Polsce, należy zwrócić uwagę na występujące dysfunkcje. Po
pierwsze, głównym źródłem utrzymania ponad miliona rodzin, związanych z gospo-
darstwem rolnym (głównie o mniejszej powierzchni), są inne niż pochodzące z pra-
cy na roli źródła dochodów. Dla tych gospodarstw domowych, dochody z rolnictwa
są dochodami dodatkowymi. Zdaniem Halamskiej [2014, s. 42], najwięcej kontro-
wersji budzą funkcje społeczne. W latach 90. indywidualne gospodarstwa rolne ode-
grały znaczącą rolę w łagodzeniu bezrobocia i marginalizacji ludności wiejskiej.
Obecnie te funkcje przeradzają się w polityczne dysfunkcje, co skutkuje brakiem ko-
niecznych reform dotyczących, między innymi, systemu ubezpieczeń społecznych
rolników i systemu podatkowego. Również funkcje środowiskowe drobnych gospo-
darstw rolnych nie są jednoznacznie pozytywne. Zależą one od typów gospodarstw
i stosowanych w nich technik uprawy. Tylko co czwarte drobne gospodarstwo rolne
gospodaruje w sposób zrównoważony [Halamska 2014, s. 42]. 

ZAKOŃCZENIE

Drobne gospodarstwo rolne to gospodarstwo o powierzchni do 5 ha użytków rol-
nych. W 2012 roku funkcjonowały w Polsce 758 924 drobne gospodarstwa, stano-
wiąc 52% wszystkich gospodarstw rolnych. Najwięcej jednostek o tym charakterze
występuje w Polsce południowo-wschodniej. 

Ze względu na ich mały obszar, niską dochodowość i słabe powiązania z rynkiem
drobne gospodarstwa rolne w Polsce w niewielkim stopniu spełniają funkcje produk-
cyjne. Główne korzyści funkcjonowania tych jednostek związane są z pełnieniem
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rozlicznych funkcji o charakterze społecznym i środowiskowym. Do takich funkcji
zalicza się między innymi: ochronę przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
opiekę nad najmłodszymi i najstarszymi mieszkańcami wsi, kształtowanie krajobra-
zu wiejskiego, dostarczanie na rynek żywności wytworzonej w sposób bardziej na-
turalny i wyższej jakości, tworzenie kapitału społecznego i kulturowego. Biorąc pod
uwagę ekonomiczne, społeczne i środowiskowe funkcje drobnych gospodarstw rol-
nych w Polsce, należy zwrócić także uwagę na występujące jednak dysfunkcje. 
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SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE FUNCTIONING 
OF SMALL AGRICULTURAL HOLDINGS IN POLAND

Abstract: A definition of a small agricultural holdings is a farm on which the agricultural
land area does not exceed 5 ha. In Poland, in 2012, 758 924 such small agricultural holdings
were in existence and account for 52.1% of all agricultural holdings. Productivity of these
farms is low due to their small land area, low profitability and weak connections with
markets. Apart from the productive function of the small farm, attention should also be given
to their role in Polish rural communities in protecting against poverty and exclusion, social
care for the youngest and the oldest inhabitants, the creation of human capital, their cultural
capital, maintaining the rural landscape, as well as providing food produced often with
minimum inputs and often of higher quality to the market. The aim of the article is to present
and characterise selected social functions, provided by a family owned agricultural holding
in Poland. The article includes references from combined serial scientific publications and
other papers, as well as data from National Statistics (information included in the 2013
Agricultural Statistics Yearbook). Dynamic and vertical methods were used for statistical data
analysis. The obtained research results have been presented in a descriptive and tabular
format. 

Key words: small agricultural holding, socio-economic functions of agricultural holdings
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RYSZARD KAMIŃSKI1

REORIENTACJA ZAWODOWA ROLNIKÓW
I CZŁONKÓW ICH RODZIN 

Streszczenie: Po integracji z Unią Europejską przyspieszył proces zróżnicowania sytuacji
dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce. Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, jak
również prognozy do roku 2020 wskazują na kilkaset tysięcy osób zatrudnionych aktualnie
w gospodarstwach rolnych, które będą zmuszone poszukać dla siebie dodatkowego lub alter-
natywnego źródła utrzymania. Artykuł opisuje zjawisko reorientacji zawodowej poprzez do-
chodzenie do wielozawodowości lub całkowitej zmiany zawodu. Proces reorientacji
zawodowej dotyczy obecnie wielu rolników i obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne go-
spodarstwa, jak też psychologiczne i społeczne, oraz te odnoszące się do relacji wewnątrz ro-
dziny rolniczej. Przytoczone w artykule badania pokazują duży optymizm rolników co do
przyszłości własnego gospodarstwa i generalnie brak wystarczającej otwartości na poszuki-
wanie rozwiązań alternatywnych. 

Słowa kluczowe: zróżnicowanie dochodowe gospodarstw rolnych, reorientacja zawodowa
rolników, wielozawodowość, pozarolnicze zatrudnienie, nowy zawód dla rolnika

WRACAJĄCY PROBLEM NADWYŻEK SIŁY ROBOCZEJ 
W ROLNICTWIE

Kwestie przeludnienia agrarnego i zbędności w gospodarstwach rolnych były przed-
miotem analiz i badań od początku XX wieku. Józef Poniatowski [1936, s. 18]
w szerokich badaniach na ten temat podejmował m.in. kwestię tzw. optimum ludno-
ściowego. Jak podaje Izabella Bukraba-Rylska [2008, s. 214], zagadnienia te anali-
zował również Instytut Gospodarstwa Społecznego w dwudziestoleciu
międzywojennym XX wieku (autorka cytuje badania: [Landau, Pański, Strzelecki
1939]. W okresie powojennym dominował jeden kierunek w ocenie funkcjonowania
chłoporobotników, tzw. dwuzawodowców. Jak pisze Maria Dziewicka [1963, 
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s. 121–122], dwuzawodowość była traktowana jako etap przejściowy w procesie
przekształcania się chłopa w robotnika, prowadzący do likwidacji gospodarstw ma-
łorolnych. Wskazywano na potrzebę planowego rozwoju tego kierunku. Dyzma Ka-
zimierz Gałaj [1964, s. 78–87] w swojej analizie z roku 1964 generalnie pozytywnie
oceniał proces zarobkowania rolników, pisząc, że w pracy poza gospodarstwem wi-
dzieli realną możliwość poprawy warunków życia rodziny. 

Bogusław Gałęski [1966, s. 10] podkreślał konieczność uwzględniania rodziny
rolniczej w opisywaniu życia wsi, pisząc, iż sfera działań ekonomicznych, a przede
wszystkim sfera pracy zawodowej pełniej niż w mieście łączy się na wsi z całokształ-
tem życia rodziny.  Jak przypomina Gorlach [2004, s. 103] dominacja w rolnictwie
długości czasu produkcji nad czasem pracy powoduje w konsekwencji nierytmiczne
używanie stałego kapitału oraz problemy z rekrutacją siły roboczej, co sprzyja utrzy-
mywaniu się rodzinnych form organizacji produkcji. Tradycyjne wiejskie systemy
lokalne związane były z dominacją funkcji rolniczych i opierały się na ściśle ustalo-
nej hierarchii, której były podporządkowane zarówno umiejętności, jak i technika.

Po roku 1989 rozpoczęło się w polskim rolnictwie wiele znaczących zmian, któ-
re zdecydowanie przyspieszyły po integracji Polski z Unią Europejską. Powszechnie
zauważalny rozwój nowoczesnych technologii produkcji rolniczej, wspierany przez
dotacje unijne, przyczynił się jednocześnie do znacznego zróżnicowania sytuacji go-
spodarstw rolnych. Praca we własnym gospodarstwie rolnym przestaje być wystar-
czającym źródłem dochodu dla większości polskich rolników i członków rodzin
rolniczych. Problemy bezrobocia dotknęły całe polskie społeczeństwo i, jak szacuje
Mieczysław Kabaj [2005, s. 35], między rokiem 1988 a 1998 liczba biernych zawo-
dowo wzrosła z 16,5% do 44%, czyli dotknęła prawie połowę osób w wieku produk-
cyjnym. Już na początku lat dziewięćdziesiątych wielu badaczy, m.in. Ryszard
Borowicz [1993, s. 110] wskazywało, że ukryte, czyli agrarne bezrobocie – w prze-
ciwieństwie do miejskiego – znajduje się w formie latentnej i dopiero w niedalekiej
przyszłości ujawni się jako groźne zjawisko. W kolejnych latach pojawiły się opra-
cowania mówiące o ogromnej skali bezrobocia na wsi, przy czym wskazywano na
tzw. bezrobocie ukryte, czyli nadwyżki niewykorzystanej siły roboczej występujące
najczęściej w niewielkich gospodarstwach [Frenkel 2001, s. 98–153; Frenkel 1997,
s. 65–68]. Jak twierdził Augustyn Woś [2000, s. 56–59], rodzinny charakter organi-
zacji produkcji w większości indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie za-
trudnienia w nim członków rodziny skutkuje faktem, że praktycznie nikt nie pozostaje
bez pracy, gdyż z reguły wszystkie osoby zdolne do pracy coś robią, chociaż ich za-
trudnienie nie jest niezbędne, czyli stanowią nadwyżkę siły roboczej. Andrzej Rosner
[2000, s. 22] pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku szacował tzw. stopę
zbędności w gospodarstwach chłopskich na około 800 tysięcy osób. Na podstawie
danych Powszechnego Spisu Rolnego z roku 1996 w gospodarstwach domowych
z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego i działki rolnej łącznie tzw.
populacja zbędnych liczyła 917 tysięcy osób [Frenkel 2003, s. 138]. Co ciekawe, da-
ne PSR 2010, czyli pomiar po 14 latach, wskazują na wzrost osób zbędnych w go-
spodarstwach rolnych nawet do miliona osób [Frenkel 2012, s. 61–91]. Należy przy
tym dodać, że dane z PSR 2010 ze względu na nową metodologię są znacznie bar-
dziej precyzyjne niż wcześniejsze szacunki, gdyż odnoszą się do pomiaru w tzw.
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rocznych jednostkach pracy (RJP), stanowiących ekwiwalent czasu pracy osoby pełno-
zatrudnionej (przyjmuje się tu 2120 godzin pracy w roku, tzn. 265 dni roboczych po
8 godzin dziennie). Jak wynika z danych przytoczonych w Strategii Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich2 działalność rolnicza jest głównym źródłem utrzymania jedynie dla
niespełna 27% gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Prognozowany w Strategii Rozwoju Kraju do roku 2015 spadek zatrudnienia
w I sektorze gospodarki3 z 17,4% w 2005 r., do 11,0% w roku 2015 wynika ze wzro-
stu produktywności rolnictwa, ale oznacza także konieczność stworzenia realnych
perspektyw zatrudnienia poza rolnictwem dla setek tysięcy mieszkańców wsi w ska-
li kraju. Niesie to ze sobą wielkie wyzwanie zapewnienia osobom z obszarów wiej-
skich szansy uzyskania źródeł godziwych dochodów poza rolnictwem, albo z pracy
najemnej, albo poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej, bez ko-
nieczności zmiany miejsca zamieszkania. Jak czytamy w dokumencie Kierunki Roz-
woju Obszarów Wiejskich [2010], tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem
zależy od wspierania dwóch procesów równolegle: rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich oraz wahadłowej mobilności przestrzennej ich mieszkańców. 

Jak wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 [PSR 2010], na 1 583
tysiące gospodarstw rolnych o wielkości powyżej jednego hektara, aż 92,3% ma po-
wierzchnię nieprzekraczającą 20 ha. Uwzględniając aktualne trendy rozwojowe,
można założyć, że praktycznie w każdym z takich (do 20 ha) gospodarstw przynaj-
mniej jedna osoba powinna poszukać dla siebie dodatkowego źródła dochodu poza
rolnictwem. Z całą pewnością w grupie najmniejszych gospodarstw taki proces już
dawno miał miejsce, bowiem głównie z rolnictwa utrzymuje się nie więcej niż 14%
gospodarstw. Pozostaje jednak wciąż ogromna rzesza kilkuset tysięcy gospodarstw
(w grupie obszarowej od 5 do 20 hektarów jest ich w Polsce aż 576 tysięcy), których
właściciele i domownicy proces poszukiwania dodatkowego poza rolnictwem źródła
dochodu mają jeszcze przed sobą. Wielu z nich wciąż nie zdaje sobie sprawy z po-
wagi własnej sytuacji, nie widzi realnej alternatywy albo przyjęło strategię przetrwa-
nia. Biorąc pod uwagę dane z ostatnich lat, na obszarach wiejskich przyrasta liczba
osób w wieku produkcyjnym. Liczba ludności w wieku produkcyjnym na terenach
wiejskich w 2011 roku wynosiła 9 539,1 tys. osób [GUS 2012, s. 47], co oznacza, że
w porównaniu do roku 2002 zwiększyła się o 1083 tys. osób4 (o 12,8%), a udział tej
grupy wiekowej wśród wszystkich mieszkańców wsi zwiększył z 57,9% do 63,1%,
tj. o 5,2 punktu procentowego. W konsekwencji w 2011 roku osoby w wieku pro-
dukcyjnym z terenów wiejskich stanowiły 38,5% ludności kraju w tej grupie wie-
kowej, podczas gdy w 2002 roku – 35,8%. Paweł Chmieliński [2013, s. 55],
opierając się na badaniach Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej, podaje, że coraz więcej osób z rodzin rolniczych aktywnie poszukuje po-

169

2 Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich. Założenia do „Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich”, Warszawa 2010, s. 79. 
3 Obejmującym:  rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo.
4 Ogólny wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym był głównie konsekwencją zwiększenia
wielkości grupy w wieku produkcyjnym niemobilnym, bowiem osoby w tej grupie wiekowej
stanowiły prawie 62% ogólnego zwiększenia grupy ludności w wieku produkcyjnym na wsi.
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zarolniczych możliwości zarobkowania. Z badań tych wynika, że w latach
2005–2011 liczba osób, które były zatrudnione poza rodzinnym gospodarstwem rol-
nym, wyraźnie wzrosła. W konsekwencji rosła liczba rodzin rolniczych uzyskują-
cych dochody z pracy poza rolnictwem.

Z danych GUS [2012a, s. 145] wynika, że w 2010 roku obok dochodów z dzia-
łalności rolniczej gospodarstwa domowe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
uzyskiwały dochody z następujących źródeł:
� pracy najemnej – 47,7% ogółu gospodarstw (w 2002 r. – 42,1%);
� emerytur i rent – 33,1% (w 2002 r. – 57,5%);
� działalności pozarolniczej – 19,7% (w 2002 r. – 11,8%);
� innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą – 6,9% (w 2002 r. –

8,2%).
Mimo postępującej dywersyfikacji aktywności ekonomicznej osób z rodzin rol-

niczych, nadal dla znacznej części populacji działalność rolnicza stanowi główne
źródło utrzymania (tzn. dochód z rolnictwa przekracza 50% dochodów ogółem).
W takiej sytuacji w 2010 roku było 34,1% (w 2002 r. – 36,1%) rodzin z użytkowni-
kiem indywidualnego gospodarstwa rolnego [tamże].

WIELOZAWODOWOŚĆ CZŁONKÓW RODZIN ROLNICZYCH
I RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Proces poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu rolników i członków ich rodzin zna-
ny jest od dawna. Marta Błąd [2011, s. 40] przytacza wiele definicji tego zjawiska, przy-
wołując podstawowy podział na wielozawodowość, która dotyczy osoby rolnika
(względnie członków jego rodziny pracujących dotąd w gospodarstwie), i różnicowanie
działalności rolniczej, które to zjawisko dotyczy gospodarstwa rolnego. Wielozawodo-
wość dotyczy, zdaniem autorki, trzech przypadków: kiedy rolnik zatrudnia się w przed-
siębiorstwie niezwiązanym z rolnictwem, kiedy rolnik pracuje w innym gospodarstwie
rolnym oraz trzeciej sytuacji, kiedy rolnik różnicuje działalność swojego gospodarstwa
niezwiązaną stricte z rolnictwem, zajmując się np. rzemiosłem lub agroturystyką. Guy
Durand i Guido van Huylenbroeck [2003] określili wielozawodowość (ang. pluriactivi-
ty) jako kombinację rolniczych i nierolniczych aktywności wykonywanych przez rolni-
ków albo członków gospodarstwa domowego rolników. John Bryder i Tony Fuller
[1988, s. 11] w raporcie na temat wielozawodowości zwracają uwagę, że pierwotnie
wielu autorów pisało o prowadzeniu gospodarstwa rolnego „na część etatu” (part-time
farming), tymczasem kwestie te są zwykle bardziej skomplikowane i występuje wiele
różnych wariantów wielozawodowości. Cytowani autorzy podają, że często praca rol-
nika w niepełnym wymiarze czasu pracy jest oceniana jako nieefektywna lub nie tak do-
bra, jak rolników pracujących „na pełen etat”. Ponieważ jednak gospodarstwo rolne
w realiach europejskich oznacza więcej niż tylko miejsce produkcji żywności, wielu
członków rodzin rolniczych nie traktuje pracy poza gospodarstwem jako osobistej po-
rażki zawodowej, ale jako wybór nowej ścieżki kariery zawodowej albo po prostu źró-
dło dodatkowego dochodu [Bryder, Fuller 1998, s. 12]. Anne Moxnes Jervell zwraca
uwagę, że rozprzestrzeniające się zjawisko wielozawodowości w rodzinach rolniczych
prowadzi do zamiany modelu gospodarstwa rodzinnego na model gospodarstwa z jedną
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osobą pracującą w rolnictwie [Jervell 1999, s. 104]. Brenda Bacon i Derek Brewin
[2008, s. 11] podkreślają, że zjawisko podejmowania pracy poza gospodarstwem
w pierwszej kolejności dotyczy żon rolników. Podkreślają oni, że pracujące żony za-
pewniają kontynuację istnienia (funkcjonowania) wielu gospodarstw. W podobny spo-
sób o wielozawodowości rolników, jako o strategii przetrwania rodziny rolniczej, pisze
Jim Kinsella i in. [2000, s. 487]. Evert M. Rogers i inni [1988, s. 189] podają, że w USA
pomiędzy rokiem 1960 a 1980 liczba kobiet wiejskich pracujących poza domem zwięk-
szyła się dwukrotnie. Jednocześnie w 1979 roku 44% kobiet z gospodarstw rolnych
i 48% kobiet wiejskich pracowało poza domem, co było tylko nieznacznie mniejszym
odsetkiem niż w przypadku kobiet z rodzin „miejskich”. Henk Renting i Maarit Heino-
nen i in. [2008 s. 380] zwracają uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na korzyści
osiągane z wielozawodowości i dywersyfikacji gospodarstw w postaci wielu dóbr pu-
blicznych oferowanych w takim modelu rolnictwa. 

REORIENTACJA ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN 
JAKO PROCES

Jedną z form rozwiązania problemów ekonomicznych gospodarstwa rolnego jest więc
zmiana wykonywanego zawodu rolnika na inny. Nowy zawód może stanowić dla pra-
cującego w gospodarstwie uzupełniające źródło dochodu – wtedy mówimy o wieloza-
wodowości danej osoby, albo stać się zajęciem alternatywnym niezwiązanym
z gospodarstwem rolnym. W takim przypadku można mówić o pełnej reorientacji za-
wodowej. Z perspektywy przytoczonych definicji reorientacja zawodowa rolników
i członków ich rodzin oznacza (rzadko podejmowany w literaturze) skomplikowany
proces nabywania nowych formalnych kwalifikacji przez osoby zajmujące się do-
tąd rolnictwem. W państwach, które ograniczyły zatrudnienie w sektorze rolniczym na
rzecz innych gałęzi gospodarki (produkcji lub usług), proces reorientacji zawodowej,
czyli podjęcia decyzji o rozpoczęciu kształcenia w kierunku pracy pozarolniczej, na-
bycia nowych umiejętności oraz formalnych kwalifikacji i podjęcia pracy w nowym
zawodzie, wspierały różnego rodzaju działania doradcze i towarzyszące. W Norwegii
i innych państwach skandynawskich prowadzono szeroko zakrojone działania tzw. wa-
lidacji kompetencji nieformalnych rolników, które następnie weryfikowano poprzez
zewnętrzne egzaminy zawodowe i, jeżeli było to niezbędne, uzupełniano kursami kwa-
lifikacyjnymi [Nilsen Mohn i McHenry 2002, s. 70–87]. Doświadczenia norweskie
między innymi w odniesieniu do rolnictwa opisuje też Thomas Nilsen [2006] w opra-
cowaniu Euro-validation project. Raport for Norway z 2006 roku5. W Europie od wie-
lu lat rozwija się idea poradnictwa zawodowego dla wszystkich grup zawodowych
i kształcenia przez całe życie. Dokumenty Unii Europejskiej wyraźnie określają porad-
nictwo zawodowe mianem stałego procesu, który pozwala obywatelom, niezależnie od
ich wieku i w każdym momencie ich życia, określić swoje umiejętności, kompetencje
i zainteresowania, podejmować decyzje w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnie-
nia oraz kierować swoim życiem osobistym w trakcie kształcenia, szkolenia, pracy
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5 http://www.euracademy.org/eurovalidation/index.php?option=com_content&task=view&id=
41&Itemid (data pobrania 4.12.2011). 
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i w innych sytuacjach, w których możliwe jest nabycie lub wykorzystanie tych umiejęt-
ności i kompetencji. Poradnictwo obejmuje prowadzone indywidualnie i zbiorowo
działania w zakresie informowania, doradztwa, oceny kompetencji, wsparcia oraz na-
uczania umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji i kierowania własną ka-
rierą [Resolution of the Council... 2008]. 

Proces reorientacji zawodowej rolników znacząco różni się od innych metod edu-
kacji dorosłych (np. osób bezrobotnych). Jest to propozycja stworzenia nowej szan-
sy dla rolników i domowników w oparciu o posiadane przez nich umiejętności
i kompetencje zdobyte w czasie pracy w gospodarstwie. Umiejętność: obsługi prze-
różnych maszyn, prac polowych, prac w ogrodzie, przygotowywania tradycyjnych
potraw, opieki nad dziećmi i osobami starszymi to bardzo często spotykane na wsi
kompetencje, które jednak, aby stały się rzeczywistą szansą na rynku pracy, wyma-
gają formalnego potwierdzenia, certyfikacji, uzupełnienia, uznania itd. Proces re-
orientacji to przede wszystkim indywidualne doradztwo dla rolnika, a czasem dla
całej jego rodziny, w ramach którego następuje nowe spojrzenie na sytuację ekono-
miczną gospodarstwa rolnego, rodziny rolniczej. W konsekwencji przychodzi rów-
nież refleksja nad pozycją zawodową poszczególnych członków gospodarstwa
domowego, a w rezultacie próba znalezienia pozytywnego rozwiązania. 

Niezdolność przynajmniej połowy gospodarstw rolnych w Polsce do rozwoju,
umożliwiającego w przyszłości utrzymanie całej rodziny z produkcji rolniczej, rodzi
pytania o możliwe inne rozwiązania zapewniające pracę i dochód poszczególnym
członkom rodzin rolniczych. Wobec opisanego wcześniej zjawiska reorientacji zawo-
dowej, które należy traktować jako proces odbywający się na wielu płaszczyznach, nie
tylko ekonomicznej, ale znacznie bardziej emocjonalnej, społecznej w zakresie relacji
w rodzinie i środowisku lokalnym, niezbędne jest dogłębne przeanalizowanie tego zja-
wiska i umiejętne wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań. Najistotniejsze w zjawisku
podejmowania dodatkowego lub alternatywnego wobec prowadzenia gospodarstwa
zajęcia jest uświadomienie sobie, jak wielką zmianą jest dla rodziny rolniczej decyzja
o podjęciu innego zatrudnienia przez jej członków. Wobec nieuchronności ekonomicz-
nej reorientacji, wielu rodzinom rolniczym i poszczególnym ich członkom potrzebne
jest wsparcie. Młodzież startująca w dorosłe życie zawodowe objęta jest w ramach pro-
gramu nauczania doradztwem zawodowym, bezrobotni tracący pracę mogą korzystać
z najróżniejszych form przygotowania do powrotu na rynek pracy. Członkowie coraz
gorzej prosperujących rodzin rolniczych są zwykle pozostawieni sami sobie. Zgodnie
z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rolnicy i domownicy z go-
spodarstw o powierzchni powyżej 2 hektarów są pozbawieni możliwości dofinansowa-
nia szkoleń zawodowych ze środków będących w dyspozycji urzędów pracy6. Wielu
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6 Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej, zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001, art. 2 ust. 2 lit. d.): osobą bezrobotną może
być osoba, która m.in. (…) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieru-
chomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przelicze-
niowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współ-
małżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej
2 ha przeliczeniowe.
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z nich posiada różnorodne kompetencje wynikające ze skomplikowanej i zróżni-
cowanej pracy rolnika, jednak zanim owe kompetencje i zdolności zostaną wyko-
rzystane, potrzebna jest decyzja o tym, że poszukiwanie nowego zawodu jest
najlepszym rozwiązaniem dla danego członka rodziny. Reorientacja zawodowa
rolników i członków ich rodzin jest w takim ujęciu długotrwałym procesem. Na
podstawie prowadzonych w Polsce prób wspierania tego procesu, głównie w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim [por. Kamiński 2011], ale również w Małopol-
sce czy wcześniej na Lubelszczyźnie, można wskazać pewne niezbędne elementy
procesu doradczego. Wspieranie reorientacji zawodowej rolników polega na do-
tarciu doradcy i poddaniu analizie sytuacji całej rodziny rolniczej oraz gospodar-
stwa rolnego jako podmiotu gospodarczego. W wyniku przeprowadzonych analiz
i rozmów doradczych weryfikujących potencjał i kompetencje zainteresowanych
osób, jeden lub więcej członków rodziny podejmuje decyzję o zmianie wykony-
wanego zawodu. Osobie, która zdecydowała się dokonać reorientacji zawodowej,
przygotowany doradca winien pomóc opracować indywidualny plan reorientacji
zawodowej (dalej: IPRZ), którego metodologia musi zostać dopracowana na pod-
stawie istniejących w Polsce doświadczeń. Z indywidualnego planu reorientacji
zawodowej opracowanego podczas kilku, kilkunastu godzin rozmów z rolnikiem
(domownikiem), wynika między innymi, jakie działania powinny być podjęte na
drodze do zmiany zawodu i jaki jest potencjalny nowy cel zawodowy oraz jakimi
metodami beneficjent przy pomocy doradcy zamierza go osiągnąć. Integralnym
elementem IPRZ jest wskazanie potencjalnych kierunków nowej profesji oraz
kursów zawodowych, motywacyjnych i innych, które mają pomóc beneficjentowi
osiągnąć cel zawodowy. Kolejnym etapem jest kierowanie beneficjenta na specja-
listyczny kurs zawodowy, który ma za zadanie podnieść jego wiedzę, a przede
wszystkim rozwinąć posiadane umiejętności nieformalne, które na zakończenie
kursu zostają zweryfikowane poprzez niezależny egzamin nadający uprawnienia
do wykonywania danego zawodu lub czynności związanych z nowym zajęciem.
Wartym podkreślenia elementem procesu reorientacji jest założenie, że skierowa-
nie na kurs wynika z kierunku przyjętego przez beneficjenta w IPRZ, nie zaś
z wolnych miejsc w danej instytucji szkoleniowej. Należy podkreślić ten ostatni
element, gdyż w wielu krajach stanowił on podstawę procesu reorientacji wg ho-
lenderskiego modelu7 Valuation Prior Learning, potwierdzającego kompetencje
zdobywane wcześniej w różny sposób zarówno w procesie edukacji, jak i do-
świadczenia zawodowego na przykład w zawodzie rolnika. Dodatkowym elemen-
tem tak rozumianej reorientacji jest tzw. recognition, czyli swoiste potwierdzanie
tych kompetencji w trakcie egzaminów zawodowych. Pisze o tym między innymi
Patrick Werquin [2010]. Tak więc w całym procesie najważniejsze nie są kursy
zawodowe, ale praca doradcza z poszczególnymi członkami rodziny rolnika,
określenie możliwych ścieżek dalszej kariery zawodowej i potwierdzenie posia-
danych kompetencji (która może, lecz nie musi być poprzedzona krótkim kursem
zawodowym). 
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7 http://www.euracademy.org/eurovalidation/index.php?option=com_content&task=view&id=
41&Itemid (data pobrania 4.12.2011 r.)
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REORIENTACJA ZAWODOWA
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Uznając celowość działań związanych z reorientacją zawodową, postanowiono osza-
cować zbiorowość potencjalnych beneficjentów takich przedsięwzięć. Na podstawie
danych Spisu Rolnego z roku 2010 [PSR 2010] w województwie kujawsko-pomor-
skim jest ogółem 67 914 gospodarstw powyżej 1 hektara, w tym ponad 72% to go-
spodarstwa o powierzchni mniejszej niż 15 hektarów użytków rolnych (tab. 1). 

TABELA 1. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych w województwie 
kujawsko-pomorskim
TABLE 1. Farms by area groups of agricultural land in the Kujawsko-Pomorskie Region
Grupa obszarowa gospodarstw Liczba gospodarstw Struktura gospodarstw 
1–5 ha UR 21 821 32,13
5–7 ha UR 6 936 10,22
7–10 ha UR 9 570 14,09
10–15 ha UR 10 721 15,79
15–20 ha UR 6 379 9,39
20–30 ha UR 6 114 9,00
30–50 ha UR 3 983 5,86
50 i więcej ha 2 390 3,52
Razem gospodarstw 67 914 100,00
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych na podstawie danych [PSR 2010].
Source: Own calculations based on data taken from the 2010 Census.

Przyjmując powierzchnię gospodarstwa jako kryterium rozwoju, w województwie
kujawsko-pomorskim istnieje 6 373 (9,4%) gospodarstw powyżej 30 ha (tab.1), któ-
re można uznać za rozwojowe i na tyle silne ekonomicznie, aby utrzymać rodzinę rol-
niczą. Z ekspertyzy zespołu pod kierunkiem Walentego Poczty [2012b], wykonanej
dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że dochód parytetowy i zdolność
do realizacji inwestycji netto posiada również połowa gospodarstw o powierzchni po-
wyżej 20 ha. Zatem dla oszacowania liczby osób w województwie kujawsko-pomor-
skim, które wymagają wsparcia w przygotowaniu ich do poszukiwania dodatkowych
dochodów poza gospodarstwem rolnym przyjęto kilka założeń. Odmienne dla grup
obszarowych do 5 hektarów, 5 do 20 hektarów oraz gospodarstw od 20 do 30 hekta-
rów. W 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim było 21 821 gospodarstw
do 5 ha. Przyjęto, że w tej grupie gospodarstw8 [por. Sass 2013], że 20% rolników
i domowników powinno się objąć reorientacją, co daje 4364 osoby. W przypadku 
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8 Na podstawie obserwacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (KPODR) Mini-
kowo przyjęto, że właściciele i domownicy z tych gospodarstw w niewielkim stopniu zainteresowani są
reorientacją. Można zakładać, że rolnicy i domownicy z najmniejszych obszarowo gospodarstw znaleź-
li już inne niż gospodarstwo rolne źródło dochodu. Natomiast rolnicy starsi, o niskich kwalifikacjach
i małej mobilności, przyjęli strategię przetrwania. Ułatwia im to obowiązujący w Polsce system płatno-
ści obszarowych (dość powszechne jest zjawisko występowania tzw. cichych umów dzierżawnych, zie-
mię właściciel oddaje w użytkowanie innemu rolnikowi i jednocześnie bierze dopłaty bezpośrednie). 
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gospodarstw od 5 do 20 hektarów założono, że w każdym z nich przynajmniej jedna
osoba powinna poszukać pozarolniczego zatrudnienia i tym samym być objęta proce-
sem reorientacji zawodowej. W 2010 roku gospodarstw takich (5–20 ha) było 33 606,
dlatego przyjęto, że reorientacją należy objąć 33 606 osób. W przypadku gospodarstw
o powierzchni od 20 do 30 ha (których było w 2010 roku 6114) założono, że w co
drugim z nich rolnik lub domownik powinien uczestniczyć w procesie reorientacji,
czyli 3057 osób. Kierując się powyższymi założeniami w województwie kujawsko-
-pomorskim według stanu na rok 2010 doliczyć się można około 41 tysięcy osób wy-
wodzących się z gospodarstw nierozwojowych, które winny zostać objęte reorientacją
zawodową. Biorąc pod uwagę fakt, że województwo to należy do regionów, w któ-
rych rolnictwo zaliczane jest do najlepszych w kraju [Zegar 2003], w innych czę-
ściach Polski nadwyżka siły roboczej może być znacznie większa. 

POSTAWY ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOBEC REORIENTACJI ZAWODOWEJ 

Gotowość rolników i domowników do poszukiwania pracy poza gospodarstwem,
a także wiążąca się z tym konieczność nabywania nowych umiejętności, by sprostać
wymaganiom potencjalnych pracodawców, była w 2014 roku przedmiotem badań
w województwie kujawsko-pomorskim. Poza oceną gotowości rolników i członków
ich rodzin do reorientacji zawodowej, celem było ustalenie czynników pozytywnie
i negatywnie wpływających na ten proces.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie gospodarstw rol-
nych województwa kujawsko-pomorskiego (N=420). Próbę dobrano, tworząc war-
stwy na poziomie powiatów oraz kwoty w każdym powiecie adekwatnie do struktury
wielkości obszarowej gospodarstw w regionie. W każdym gospodarstwie przepro-
wadzono rozmowę z właścicielem bądź współwłaścicielem (gospodarstwa rolnego)
oraz z członkiem gospodarstwa domowego pracującym przynajmniej w niepełnym
wymiarze w gospodarstwie rolnym. W badaniu uczestniczyło 111 gospodarstw o po-
wierzchni od 1 do 5 ha, 181 gospodarstw o powierzchni od 5 do 15 hektarów, 87 go-
spodarstw o powierzchni od 15 do 30 ha, 23 gospodarstwa od 30 do 50 ha oraz 
18 gospodarstw o powierzchni 50 i więcej hektarów. Najmniejsze z badanych gospo-
darstw miało 1,07 ha, największe 117 ha. 

Poniżej zestawiono niektóre wyniki badań odnoszące się do grupy właścicieli
i współwłaścicieli opisanej grupy gospodarstw. Na 420 respondentów 23% stanowi-
ły kobiety, a 77% mężczyźni. W zdecydowanej większości badani byli właściciela-
mi gospodarstw rolnych (86,2%). Średni czas prowadzenia gospodarstwa rolnego
określono na 19,3 roku. Wśród badanych właścicieli (bądź współwłaścicieli) były
osoby, które pracują w gospodarstwie zaledwie jeden rok, jak i takie, których staż
pracy w rolnictwie wynosi 44 lata. Prawie połowa, bo 45%, badanych właścicieli
(współwłaścicieli) nigdy nie pracowała poza gospodarstwem rolnym, ale 39% pra-
cowało poza gospodarstwem w przeszłości, choć obecnie nie pracuje. Tylko 16% ba-
danych rolników aktualnie pracuje poza gospodarstwem rolnym.

Na pytanie o wizję rozwoju gospodarstwa sprecyzowaną jako „przyszłość twojego
gospodarstwa rolnego za pięć lat”, badani prezentowali wysoki poziom optymizmu.
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RYSUNEK 1. Wizja gospodarstwa. Przyszłość gospodarstwa za pięć lat 
FIGURE 1. A vision for farming. The future of the farm in five year’s time

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań KPODR Minikowo.
Source: Own calculations based on data provided by the Agricultural Advisory Service in Minikowo.

Aż 32% z nich uznało, że gospodarstwo będzie się rozwijać, zaś kolejna grupa
30,24% uważa, że nie dojdzie do pogorszenia sytuacji, a zachowane zostanie status quo.
Druga grupa prezentowała więc również postawę optymistyczną. Zaledwie 11,19% ba-
danych rolników przewidywało pogorszenie sytuacji we własnym gospodarstwie. Ist-
niała natomiast wyraźna zależność między powierzchnią gospodarstwa rolnego
a optymizmem wobec jego przyszłości. Im większe jest gospodarstwo rolne, tym niż-
szy jest poziom pesymizmu wśród jego właścicieli i domowników. Pojawienie się my-
śli o zaprzestaniu w przyszłości prowadzenia produkcji rolnej nie wchodziło w grę
w przypadku właścicieli gospodarstw o powierzchni powyżej 50 hektarów, natomiast
w grupach 15–30 ha i – co ciekawe – 30–50 ha wątpliwości jest już więcej (tab. 2).

TABELA 2. Zaprzestanie produkcji rolnej a wielkość gospodarstwa (w %) N=420
TABLE 2. Abandonment of agricultural production according to farm size (in %) N=420

Czy rozważa pan/i Wielkość gospodarstwa (w ha)
zaprzestanie produkcji rolnej

do 5 5–15 15–30 30–50 pow. 50
Zdecydowanie tak 4,5 0,6 0,00 0,00 0,00
Rozważam czasem 35,1 10,5 4,6 8,7 0,00
Nie rozważam 32,4 59,7 78,2 78,3 77,8
Nie wiem 27,9 29,3 17,2 13,0 22,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań KPODR Minikowo.
Source: Own calculations based on data provided by the Agricultural Advisory Service in Minikowo.

ŚWIADOMOŚĆ SYTUACJI I MOTYWY PODJĘCIA PRACY

Z przeprowadzonych badań wynika, że 22,6% badanych uważa, że w ciągu naj-
bliższego roku jedna lub więcej osób w ich rodzinie będzie musiała szukać pracy
poza gospodarstwem rolnym. Nie widzi takiej potrzeby 48,1%, a spora grupa ba-
danych – 29,3% nie wie, czy taka potrzeba zajdzie. Bardzo ciekawie wygląda

176

Nie wiem

Sytuacja w nim będzie się pogarszać

Sytuacja nie ulegnie zmianie

Będzie się ono rozwijać

31,9%

30,2%

11,2%

26,7%

12Kaminski.qxd  2015-03-26  12:07  Page 176



konfrontacja danych dotyczących konieczności poszukiwania pracy poza rolnic-
twem przez osoby z rodzin badanych oraz ich wizje przyszłości gospodarstwa rol-
nego. Okazało się bowiem, że pracy szukać się będzie w rodzinach, gdzie
przyszłość gospodarstwa widziana jest w ciemnych barwach, zależność taką na-
leży uznać za oczywistą. Jednak równie wysoki jest odsetek osób (14,9%), które
twierdzą, że przyszłość gospodarstwa będzie optymistyczna, ale być może dlate-
go, że ktoś z rodziny będzie musiał szukać pracy poza gospodarstwem rolnym.
Ciekawy jest również fakt, że aż 41,7% z tych, którzy uważają, że w przyszłości
sytuacja ich gospodarstwa się nie zmieni, oraz, co ciekawe, 23,4% tych, którzy
twierdzą, że sytuacja ich gospodarstwa się pogorszy, nie widzi potrzeby szukania
pracy (tab. 3). 

TABELA 3. Konieczność poszukiwania pracy poza gospodarstwem a wizja przyszłości gospodar-
stwa (w %) N=420
TABLE 3. The need to look for off-farm work and a vision of the farm in the future (in %) N= 420

Czy ktoś z rodziny podejmie pracę w zawodzie 
Przyszłość gospodarstwa innym niż rolnik w ciągu 12 miesięcy?
za pięć lat tak, co najmniej nie będzie trudno powiedzieć

jedna osoba takiej potrzeby /nie wiem
Będzie się rozwijać 14,9 66,4 18,7
Sytuacja nie ulegnie zmianie 25,2 41,7 33,1
Sytuacja będzie się pogarszać 29,8 23,4 46,8
Nie wiem 25,9 43,8 30,4
Źródło: Jak w tab. 2.
Source: As per table 2.

W podziale na poszczególne grupy obszarowe gospodarstw rolnych widać wy-
raźnie, że potrzeba poszukiwania pracy poza gospodarstwem pojawi się głównie
w bardzo małych i małych gospodarstwach rolnych (od 1 do 15 ha). W gospodar-
stwach powyżej 15 ha potrzeba taka maleje (tab. 4). Bardzo ciekawe, że potrzeby po-
szukiwania pracy poza gospodarstwem nie widzi 31,7% respondentów
z gospodarstw do 5 hektarów i, co może bardziej znamienne, prawie 50% responden-
tów z gospodarstw od 5 do 15 hektarów. Większość gospodarstw z tych grup ma zbyt
mały potencjał, aby utrzymać całe rodziny rolnicze, natomiast świadomość przymu-
su ekonomicznego wydaje się znikoma. W przypadku gospodarstw najmniejszych
(do 5 ha) potrzeba poszukiwania pracy może być mniej artykułowana ze względu na
fakt, że rolnicy znaleźli już pozarolnicze źródło dochodu. Sytuacja w badanych go-
spodarstwach przypomina sytuację dla zbiorowości ogólnopolskiej. Jak to opisała
Maria Halamska [2014, s. 35–40], wkład pracy ponad połowy pracujących w naj-
mniejszych gospodarstwach wynosi mniej niż 1/4 etatu. W gospodarstwach takich na
„pełny etat” pracuje tylko ok. 11%, a więc dwukrotnie mniej niż we wszystkich go-
spodarstwach rodzinnych powyżej 1 ha. Co bardzo istotne, jak pisze Halamska, czę-
sto gospodarstwem takim kierują kobiety. 

W przeprowadzonych badaniach zajęto się również motywami starań o pracę poza
gospodarstwem rolnym. Spośród badanych 26% chce podjąć taką pracę. Motywy pod-
jęcia pracy uzależnione są od wieku właściciela gospodarstwa, płci, a także wielkości
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gospodarstwa. Pracę chce podjąć więcej kobiet (35%) niż mężczyzn (25%). Również
osoby młode deklarują częściej chęć podjęcia pracy, niż osoby po 40 roku życia. Cie-
kawa jest zależność między wiekiem a motywem podjęcia pracy. Osoby młode, do
30 roku życia, wypowiadają się zdecydowanie częściej, że muszą (konieczność)
podjąć pracę (63%), z kolei osoby po 40 roku życia częściej deklarują, że chcą (chęć)
podjąć pracę (38%). 

TABELA 4. Konieczność podejmowania pracy poza gospodarstwem, a wielkość gospodarstwa (w %)
TABLE 4. The need for alternative work off-farm and farm size (in %)

Czy ktoś z rodziny podejmie pracę
w zawodzie innym niż rolnik Wielkość gospodarstwa (w ha)
w następnych 12 miesiącach?

do 5 5–15 15–30 30–50 pow. 50
Tak, co najmniej jedna osoba 36,0 21,0 16,1 4,3 11,1

albo więcej
Nie będzie takiej potrzeby 31,5 49,7 54,0 65,2 83,3
Trudno powiedzieć, nie wiem 32,4 29,3 29,9 30,4 5,6
Źródło: Jak w tab. 1.
Source: As per table 1.

Podejmowanie pracy poza gospodarstwem związane jest bardzo wyraźnie z wiel-
kością gospodarstwa. Wskazanie jednej lub więcej osób, które podejmą pracę doty-
czy 36% respondentów z gospodarstw do 5 hektarów. W grupie gospodarstw 5–15 ha
tylko 21% uważa, że jedna lub więcej osób z rodziny podejmie pracę. Na uwagę za-
sługuje natomiast to, że 31,5% respondentów z gospodarstw do 5 ha nie widzi takiej
potrzeby, podobnie zaskakująco niskie deklaracje braku potrzeby podjęcia pracy
w zawodzie innym niż rolnik dotyczą 49,7% gospodarstw o wielkości 5–15 ha oraz
54% gospodarstw większych (15–30). Te ostatnie, jak na warunki województwa ku-
jawsko-pomorskiego, zwykle mają za mały potencjał, aby utrzymać całą kilkuoso-
bową rodzinę rolniczą. Ciekawe, że aż 11,1 % właścicieli gospodarstw z grupy
powyżej 50 hektarów deklaruje, że co najmniej jedna osoba z rodziny podejmie pra-
cę w następnych 12 miesiącach (tab. 4). 

Od wielkości gospodarstwa zależy także motywacja podjęcia pracy. W gospodar-
stwach najmniejszych chęć podjęcia pracy wyraża tylko niespełna 8% badanych.
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TABELA 5. Motyw podjęcia pracy a wielkość gospodarstwa (w %)
TABLE 5. The motivation of seeking employment according to the size of a farm (in %)

Motywy podjęcia pracy Wielkość gospodarstwa (w ha)
do 5 5–15 15–30 30–50 pow. 50

Chcę 7,69 26,56 23,33 38,46 25,05
Ktoś z rodziny chce 46,15 10,94 20,00 15,38 50,10
Muszę 46,15 62,50 56,67 46,15 25,23
Źródło: Jak w tab.1
Source: As per table 1.

12Kaminski.qxd  2015-03-23  15:02  Page 178



Z kolei w gospodarstwach największych jest to ponad 25%. Badani wywodzący się
z gospodarstw małych, jako motyw podjęcia pracy podają konieczność (tab. 5). Z ko-
lei w gospodarstwach największych (pow. 50 ha) 25% badanych chce podjąć pracę,
ale w tej grupie gospodarstw również 25% badanych uważa, że musi podjąć pracę. 

Badani jako główne powody poszukiwania pracy podają (respondenci mogli
wskazać trzy powody): nieopłacalność produkcji rolniczej – 79%, brak perspektyw
w rolnictwie – 33%, lepsze zarobki poza rolnictwem – 24%, lżejsza praca, mniej ab-
sorbująca od godziny do godziny – 9%. Z kolei jako główne problemy, które może
napotkać rolnik lub osoba z rodziny rolnika starająca się wyuczyć nowego zawodu,
wskazano (badani mogli wskazać wszystkie możliwe problemy): brak czasu związa-
ny z nadmiarem pracy w gospodarstwie rolnym – 44%, brak środków finansowych
– 26%, zbyt duża odległość od ośrodków edukacyjnych/złe połączenia komunikacyj-
ne – 22%, zły stan zdrowia – 21%, opieka nad małymi dziećmi lub osobami starszy-
mi, chorymi z rodziny – 21%. Jako główne powody, ze względu na które rolnicy nie
chcą się przekwalifikować, wymieniono (badani mogli wskazać wszystkie możliwe
problemy): bo i tak nie dostaną pracy – 34%, nie mają na to czasu – 31%, gospodar-
stwo rolne jest dla nich najważniejsze – 28%, nie mają pieniędzy na edukację – 28%. 

Analizując główne problemy, które może napotkać rolnik lub osoba z rodziny, jak
również powody niechęci rolników do przekwalifikowania się, można stwierdzić dużą
zgodność ankietowanych w artykułowaniu problemów. Jako główny problem/powód
wymieniają brak czasu związany z nadmiarem pracy w gospodarstwie. Jest to dość spo-
re zaskoczenie, ponieważ ankietowani wywodzą się z gospodarstw o średniej wielkości
(10–20 ha), a w rodzinie są dwie, trzy osoby dorosłe. Ważnym argumentem w opinii re-
spondentów jest brak środków finansowych (26–28%), jak również duża odległość od
ośrodków edukacyjnych. Kobiety z kolei podkreślają konieczność opieki nad dziećmi
i osobami starszymi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na brak wiary u ankie-
towanych, że po przekwalifikowaniu się dostaną pracę: tak uważa 1/3 respondentów.

GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA REORIENTACJI ZAWODOWEJ 
ORAZ POSZUKIWANIA PRACY

Jako główny problem postawiono poznanie gotowości badanych do podjęcia re-
orientacji zawodowej oraz poszukiwania pracy. Wcześniej jednak zbadano ich po-
glądy dotyczące najlepszej formy pracy (etat, dorywczo czy we własnej firmie). Jeśli
chodzi o preferowane formy pracy, respondenci zaskoczyli wysokim poziomem go-
towości do zakładania własnych firm. Aż 38% uważa, że gdyby przyszło im pilnie
szukać innych dochodów dla własnej rodziny – zdecydowaliby się na założenie wła-
snej firmy. Niewiele mniejsza grupa wolałaby pracować na etacie – 34%. 

Jeżeli chodzi o gotowość poszukiwania pracy poza gospodarstwem rolnym w cią-
gu najbliższych 12 miesięcy (rys. 2.), to jest ona nikła wśród badanych właścicieli go-
spodarstw. Ponad 39% składa deklarację „zdecydowanie nie” oraz 32,14% „raczej
nie”. Zaledwie 11,19% respondentów skłania się ku poszukiwaniu pracy w ciągu naj-
bliższego roku, deklarując „raczej tak”, a tylko 5,71% jest na to zdecydowanych. 

Ogólne deklaracje dotyczące reorientacji i poszukiwania nowego zawodu są
zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa (tab. 6), ale tylko w grupie
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najmniejszych gospodarstw łączne pozytywne odpowiedzi (zdecydowanie tak i ra-
czej tak) przekraczają 50%. Rolnicy z ważnej grupy właścicieli od 5 do 15 hektarów
– z perspektywy reorientacji w województwie kujawsko-pomorskim – tylko w nie-
całych 10% są zdeterminowani do podjęcia starań o zdobycie nowego zawodu, nie-
całe 25% deklaruje w tym wypadku „raczej tak”. Co ciekawe – nieznacznie więcej
zdeterminowanych do starań o zdobycie nowego zawodu znajdujemy w grupie osób,
które mają powyżej 50 hektarów niż w grupie 5 do 15 hektarów.

RYSUNEK 2. Gotowość poszukiwania pracy poza gospodarstwem w najbliższym roku
FIGURE 2. Readiness to look for off-farm work in the coming year

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań KPODR Minikowo.
Source: Own calculations based on data provided by the Agricultural Advisory Service in Minikowo.

W ciągu najbliższego roku zamierza poszukiwać pracy nieco ponad 30% właścicie-
li gospodarstw do 5 hektarów i niecałe 13% właścicieli gospodarstw od 5 do 15 hek-
tarów. Dane te obrazują prawdziwe potrzeby reorientacji i brak świadomości
nieuchronności tego procesu. 

TABELA 6. Chęć podjęcia reorientacji i poszukiwania pracy a wielkość gospodarstwa (w %) N= 420 
TABLE 6. Willingness to undertake reorientation and looking for a job and the size of the farm (in %) N=420

Wielkość gospodarstwa (w ha)
do 5 5–15 15–30 30–50 pow. 50

Czy podjąłby pan/pani starania o zdobycie nowego zawodu?
Zdecydowanie tak 18,9 9,9 8,0 4,3 11,1
Raczej tak 33,3 24,9 19,5 30,4 5,6
Raczej nie 30,6 42,0 50,6 56,5 22,2
Zdecydowanie nie 17,1 23,2 21,8 8,7 61,1
Czy w przeciągu roku zmierza pani/pan poszukać nowej pracy poza gospodarstwem?
Zdecydowanie tak 11,7 4,4 3,4 – –
Raczej tak 19,8 8,3 9,2 4,3 5,6
Raczej nie 31,5 34,3 35,6 30,4 5,6
Zdecydowanie nie 27,0 39,2 41,4 52,2 83,3
Nie wiem 9,9 13,8 10,3 13,0 5,6
Źródło: Jak w tab. 1.
Source: As per table 1.
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Motywacja w poszukiwaniu pracy jest ściśle związana z doświadczeniem na ryn-
ku pracy (tab. 7). Poszukiwania pracy w ciągu najbliższego roku deklarują znacznie
częściej osoby, które mają już doświadczenie w pracy poza gospodarstwem. Z drugiej
strony, osoby niemające żadnego doświadczenia w pracy poza gospodarstwem aż
w 78,3% deklarują brak zamiaru poszukiwania pracy (zdecydowanie nie + raczej nie). 

TABELA 7. Motywacja w poszukiwaniu pracy a doświadczenie na rynku pracy (w %)
TABLE 7. Motivation in search of job and labor market experience (in %)

Czy pracował(a) pan/pani kiedykolwiek poza gospodarstwem 
Czy w przeciągu roku zamierza
pan/pani poszukać nowej pracy tak tak, ale obecnie nie pracuję nie pracowałempoza gospodarstwem rolnym?

Zdecydowanie tak 16,4 4,9 2,6
Raczej tak 13,4 15,2 6,9
Raczej nie 29,9 34,1 31,7
Zdecydowanie nie 34,3 32,3 46,6
Nie wiem 6,0 13,4 12,2
Ogółem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Jak w tab. 1.
Source: As per table 1.

DZIAŁANIA NA RZECZ REORIENTACJI ZAWODOWEJ 
ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM

W 2008 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
(KPODR) uruchomił nowy rodzaj działań w ramach tzw. reorientacji zawodowej rol-
ników i mieszkańców wsi. W powiatach mogileńskim, toruńskim i aleksandrowskim
zrealizowano pilotażowe projekty z tego zakresu oraz opracowano koncepcję rozsze-
rzenia działalności w kolejnych latach. Badania reprezentatywnej grupy rolników wy-
konane przez naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu9 wykazały duże potrzeby działań na rzecz reorientacji [Pierwszy krok do
reorientacji... 2009]. Kierując się rezultatami wspomnianych badań, przeprowadzono
serię spotkań z liderami organizacji rolniczych, samorządów gminnych, powiatowych
oraz instytucji rynku pracy. W wyniku dyskusji powstała metodologia działań na
rzecz reorientacji, wpisana następnie do projektu wdrożeniowego, który został przy-
znany dla KPODR Minikowo do wdrażania od początku 2010 roku (poddziałania
8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ważnym elementem realizowanej
metodologii reorientacji zawodowej jest potraktowanie współpracy z beneficjentami
jako procesu. Osobie, która zdecydowała się dokonać reorientacji zawodowej przy-
gotowany doradca z KPODR Minikowo pomaga opracować indywidualny plan re-
orientacji zawodowej (IPRZ). Metodologia IPRZ została wypracowana z licencjono-
wanymi doradcami zawodowymi oraz specjalistami Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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9 Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników powiatu mogileńskiego [2009], Kujawsko-
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w Toruniu. Z IPRZ opracowanego podczas kilku, kilkunastu godzin rozmów z rol-
nikiem (domownikiem) wynika, miedzy innymi, jakie działania powinny być pod-
jęte na drodze do zmiany zawodu i jaki jest potencjalny nowy cel zawodowy oraz
w jaki sposób beneficjent przy pomocy doradcy zamierza go osiągnąć. Integralnym
elementem IPRZ jest wskazanie potencjalnych kierunków nowej profesji oraz kur-
sów zawodowych, motywacyjnych i innych, które mają pomóc beneficjentowi osią-
gnąć cel zawodowy. Krótkie podsumowanie działań podejmowanych przez
KPODR w latach 2010–2013 na rzecz reorientacji i uzyskane rezultaty przedsta-
wiono w tabeli 8.

TABELA 8. Działania i rezultaty reorientacji rolników i członków rodzin w województwie kujawsko-
-pomorskim
TABLE 8. Activities and results of the reorientation of farmers and their families in the Kujawsko-Pomorskie
Region

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KPODR Minikowo.
Source: Own calculations based on data provided by the Agricultural Advisory Service in Minikowo.

Kursy specjalistyczne obejmują średnio od 90 do 180 godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych oraz obowiązkowo kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia,
które potwierdza udział oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności przydatnych
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Działania podjęte przez KPODR Minikowo 
na rzecz reorientacji

rok 2010, projekt: „Czas na zmiany – reorientacja
zawodowa rolników”

lata 2010–2013, projekt: „Nowy zawód – nowa
szansa dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw
i Pomorza”

� przeszkolenie 38 doradców ds. reorientacji,
� utworzenie 19 powiatowych biur reorientacji

zawodowej,
� kampania rekrutacyjno-promocyjna w regionalnej

i lokalnej prasie, radiu i telewizji, wśród sołtysów,
w urzędach pracy, gminach, parafiach i szkołach

� monitoring aktywności beneficjentów po
ukończeniu kursów

� w 2012 roku monitoringiem objętych zostało 
937 osób spośród wszystkich objętych reorientacją
(dla których wcześniej opracowano indywidualne
plany i skierowano na specjalistyczne szkolenia)

Uzyskane rezultaty

� analiza sytuacji 480 gospodarstw
� 360 osób ukończyło specjalistyczne kursy

zawodowe
� opracowanie do końca 2013 roku 4000

indywidualnych planów reorientacji zawodowej 
� liczba osób, które ukończyły kursy zawodowe: 

– 408 osób – kurs na operatora koparko-ładowarki,
– 499 osób – kurs księgowości małych i średnich

przedsiębiorstw, 
– 311 osób – kurs kierowcy kategorii C oraz C+E, 
– 38 osób – kurs na organizatora przyjęć

okolicznościowych, 
– 244 osoby – kurs florystyczny z elementami

dekoracji wnętrz, 
– 137 osób – kurs opiekunki dziennej, 
– 81 osób – kurs spawacza, 
– 61 osób – kurs kucharski, 
– 51 osób – kurs fryzjerski,
– 527 osób – warsztaty motywacyjne i szkolenia

z przedsiębiorczości 
� 44 osoby zdobyły zatrudnienie etatowe 
� 33 osoby podjęły działalność gospodarczą 
� 176 osób podjęło pracę dorywczą lub sezonową

w nowym zawodzie 
� ogółem 253 osoby (27%) podjęły aktywność

pozarolniczą
� 49 (5,2%) osób zrezygnowało z ubezpieczenia

w KRUS i przeszło do ZUS
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do podjęcia pracy lub samozatrudnienia w określonym zawodzie. Ważnym elemen-
tem procesu reorientacji jest założenie, że skierowanie na kurs wynika z oczekiwań
beneficjenta wyrażonych w indywidualnym planie reorientacji zawodowej, nie zaś
z wcześniej ustalonego limitu specjalistycznych kursów. Na podkreślenie zasługuje
wysoka aktywność pozarolnicza beneficjentów projektu, ogółem 253 osoby (27%)
podjęły taką aktywność (tab. 8). Jednak najbardziej pożądanym rezultatem byłoby
formalne podjęcie zatrudnienia i „wyjście z systemu KRUS”, które jak dotąd nastę-
puje znacznie rzadziej (5,2%). Rolnicy i członkowie ich rodzin zdecydowanie wolą
pozostać „pod kloszem” KRUS, deklarując co najwyżej podejmowanie pracy do-
rywczej. Po trzech, a następnie po dziewięciu miesiącach od zakończenia kursu za-
wodowego doradcy ds. reorientacji kontaktują się ponownie z beneficjentami
w ramach tzw. towarzyszenia, dzięki czemu możliwe jest doradztwo uzupełniające,
a także śledzenie osiąganych rezultatów. W przypadku rolników trudno w mówić
o efektywności zatrudnieniowej w rozumieniu służb zatrudnienia (urzędów pracy),
gdyż rolnicy – płatnicy KRUS nie są osobami bezrobotnymi w momencie przystą-
pienia do reorientacji. Każde podjęcie zatrudnienia po ukończeniu kursu jest więc
znacznym sukcesem procesu reorientacji. Niemal dziesięciokrotnie większa opłata
miesięczna, jaką musi ponieść osoba zatrudniona w ZUS w porównaniu z KRUS,
jest wyraźnym bodźcem zniechęcającym do dokonania takiej zmiany. Pomimo tego
zdarzają się jednak osoby, które po ukończeniu kursów znajdują trwałe zatrudnienie
i ubezpieczają się w ZUS. 

PODSUMOWANIE 

Zjawisko nadwyżek siły roboczej w rolnictwie i konieczności poszukiwania dodat-
kowych źródeł dochodu dla rodzin rolniczych znane jest i opisywane od bardzo daw-
na. W Polsce jego nasilenie obserwowane było na początku XX wieku, po roku 1945
pojawili się chłoporobotnicy. Rozwój przemysłu w państwach Europy Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych w II połowie XX wieku w dosyć łagodny sposób powodo-
wał przepływ zatrudnionych w rolnictwie do innych gałęzi gospodarki. Przemiany
społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po 1989 roku w Polsce, dokonywały się
w zupełnie innej sytuacji: nie wywołały wiejskiego exodusu, lecz przeciwnie – spo-
wodowały powrót na wieś wielu członków rodzin rolniczych. Gospodarstwa rolne
pełniły funkcję „buforu” i „przechowalni” nadwyżek siły roboczej, chociaż w wielu
opracowaniach sygnalizowano istnienie prawie miliona osób „zbędnych” w rolnic-
twie rodzinnym. Po integracji z Unią Europejską przyspieszył proces różnicowania
sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych. Dane z Powszechnego Spisu Rolnego
2010, jak również prognozy do roku 2020 wskazują na kilkaset tysięcy osób zatrud-
nionych aktualnie w gospodarstwach rolnych, które będą zmuszone poszukać dla
siebie dodatkowego lub alternatywnego źródła utrzymania. 

Badania rolników i członków ich rodzin odnoszące się do przyszłości gospodarstwa
ukazują duży poziom (raczej bezzasadnego) optymizmu wobec przyszłości gospodar-
stwa rolnego oraz towarzyszący mu brak woli podejmowania działań na rzecz zarówno
poszukiwania pracy, jak i zmiany zawodu. Optymizm wobec przyszłości gospodarstwa,
skutkuje brakiem zainteresowania reorientacją. Reorientację zawodową rolników
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i członków ich rodzin należy traktować jako proces prowadzący do wielozawodowości
(kiedy rolnik pracuje zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim) albo wstęp do całkowi-
tej zmiany zawodu i źródła dochodu. Proces ten dotyczy często całej rodziny rolniczej
i zaczyna się od uświadomienia przez te osoby konieczności i ekonomicznej nieuchron-
ności zmian. W realiach polskiej wsi niewątpliwym utrudnieniem są kwestie związane
z decyzją o rezygnacji z korzystnego ubezpieczenia w KRUS na rzecz trwałego zatrud-
nienia i przejścia do ZUS. Doświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego pokazują realną skalę zapotrzebowania na wsparcie w reorientacji zawodo-
wej rolników i członków ich rodzin. Jeżeli w tym województwie, gdzie rolnictwo zali-
czane jest do najlepszych w Polsce, problem sytuacji dochodowej gospodarstw urasta
obecnie do takich rozmiarów, że należy podjąć zdecydowane kroki, aby zaproponować
realną alternatywę dla wielu rolników i członków ich rodzin, to w regionach o mniej in-
tensywnym i wydajnym rolnictwie poziom potrzeb musi być znacznie wyższy, zatem
kwestie te wymagają jeszcze większego zainteresowania. 
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THE VOCATIONAL REORIENTATION OF FARMERS 
AND THEIR FAMILY MEMBERS

Abstract: The process of diversification of farm incomes is more evident after accession and
adjustment to the structures of the European Union. Data from the 2010 Agricultural Census
and projections for 2020 indicate that many of the people currently employed in agriculture
will be forced to look for another additional or alternative source of income in the future. This
article describes the phenomenon of vocational reorientation by investigating multiplication
of activities or complete changes of career. Many farmers are in the process of vocational
reorientation and this includes both aspects of the household economy, as well as being
concerned to changing psychological and social relationships within the family farm. The
studies show that farmers are optimistic about the future of their own farms, and generally
lack sufficient openness to search for alternatives. 

Key words: differentiation of farms’ situation, vocational reorientation of farmers, pluriactivity,
non-farming job, new job for farmer 
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SYLWIA MICHALSKA1

ROLNICTWO RODZINNE A ŚWIAT W PRZYSZŁOŚCI2

Celem ustanowienia Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego w roku 2014,
było między innymi podniesienie rangi drobnego i rodzinnego rolnictwa, poprzez
zwrócenie uwagi świata na jego znaczącą rolę w walce z głodem i ubóstwem, uży-
teczności w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i odpowiedniego wyży-
wienia, roli, jaką odgrywa ono w zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochronie
środowiska oraz zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Przy
tej okazji podjęto wiele inicjatyw – badań, konferencji, seminariów, poświęconych
problemom gospodarstw rodzinnych. Jedną z nich jest publikacja, która ukazała się
w 2014 roku, nakładem Editions Quae, książka pod redakcją Jeana-Michaela Souris-
seau, zatytułowana Agricultures familiales et mondes a venire (Rolnictwo rodzinne
a świat w przyszłości). Jest to publikacja zbiorowa, wynik współpracy wielu na-
ukowców, realizujących badania w różnych stronach świata i reprezentujących róż-
ne metody badawcze, doświadczenia i sposoby patrzenia na zjawiska, zachodzące
w rolnictwie rodzinnym. W książce w nowatorski sposób połączono teksty, omawia-
jące zebrane wyniki badań, realizowanych w różnych częściach świata wśród rolni-
ków z gospodarstw rodzinnych w ciągu ostatniego dziesięciolecia, wraz z analizą
różnego rodzaju polityk, które są realizowane w ramach działań różnych rządów,
kierowanych do rolników w różnych krajach i ich wpływu na warunki życia rodzin
wiejskich. Takie zestawienie poruszanych problemów pozwala spojrzeć na problemy
rolnictwa rodzinnego w świecie z szerokiej perspektywy, dostrzec powtarzające się
problemy, schematy działania, a także różnice wywołane odmiennymi uwarunkowa-
niami ekonomicznymi, społecznymi czy politycznymi. 

Obszerny (360 stron), zebrany w książce materiał podzielony został na czte-
ry części, poświęcone kolejno: 
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� część pierwsza – próbom zdefiniowania i opisaniu różnych sposobów rozumie-
nia terminu „rolnictwo rodzinne”: rozdział 1 – Rolnictwo rodzinne w sercu hi-
storii rolnictwa światowego (B. Losch); 2 – Definicje, charakterystyki i miary
w rolnictwie rodzinnym (P.-M. Bosc, J. Marzin, J.-F. Bélieres, J.-M. Sourisseau,
P. Bonnal, B. Losch, P. Pédelathore, L. Parrot); 3 – Rodziny, praca i gospodar-
stwo rolne (V. Ancey, S. Fréguin-Gresh); 4 – Rolnictwo rodzinne i inne formy
rolnictwa (J. Marzin, B. Daviron, S. Rafflegeau);

� część druga – roli gospodarstw rodzinnych odgrywanej w procesie zapewnienia
możliwości wyżywienia współczesnego świata oraz ich znaczenia dla podtrzy-
mywania żywotności terenów, na których działają: rozdział 5 – Uczestnictwo
w systemach ekologicznych i społecznych (L. Feintrenie, F. Affholder); 6 –
Uczestnictwo w dynamice przestrzennej (S. Barral, M. Piraux, J.-M. Sourisseau,
É. Valette); 7 – Uczestnictwo w produkcji i udział w rynkach międzynarodo-
wych (S. Rafflegeau, B. Losch, B. Daviron, P. Bastide, P. Charmetant, T. Lescot,
S. Prades, J. Sainte-Beuve); 8 – Uczestnictwo w innowacjach, polityce i demo-
kracji lokalnej (P.-M. Bosc, M. Piraux, M. Dulcire);

� część trzecia – wyzwaniom, jakie dla działalności rodzinnych gospodarstw rol-
nych mogą pojawić się w przyszłości: 9 – Wyzwania związane z biedą, zatrud-
nieniem i bezpieczeństwem żywnościowym (P. Bonnal, B. Losch, J. Marzin, 
L. Parrot); 10 – Wyzwania energetyczne: zagrożenia czy szanse? (M.-H. Dabat,
D. Gautier, L. Gazull, F. Pinta); 11 – Wyzwania zdrowotne, coraz istotniejsze
w skali świata (S. Molia, P. Bonnet, A. Ratnadass); 12 – Wyzwania związane
z regulacją użytkowania zasobów naturalnych (D. Clavel, L. Feintrenie, J.-Y. Ja-
min, E. Torquebiau, D. Bazile);

� czwarta część książki skupia się na wielu innych problemach, takich jak: 13 –
Wprowadzanie innowacji: w poszukiwaniu akcji partnerskich (É. Vall, E. Chia);
14 – Unowocześnienia w doradztwie świadczonym gospodarstwom rodzinnym
(G. Faure, M. Havard, A. Toillier, P. Djamen Nana, I. Moumouni); 15 – Wspar-
cie dla zapobiegania ryzyku sanitarnemu (S. Molia, P. Bonnet, A. Rarnadass); 
16 – Bioróżnorodność rolnicza i chłopskie systemy organizacji produkcji ziaren
(D. Clavel, D. Bazile, B. Bertrand, O. Sounigo, K. Vom Brocke, G. Trouche); 
17 – Osiągnięcia i perspektywy intensyfikacji ekologicznej (F. Affholder, L. Par-
rot, P. Jagoret).

Można dostrzec, iż problemy poruszane w prezentowanej francuskojęzycznej pu-
blikacji są podobne do tych, które spotykamy w literaturze polskiej. Od wielu lat
problemem, do którego wracają kolejni badacze, jest sposób, w jaki należy zdefinio-
wać termin „drobne gospodarstwo rolne”, tak aby definicja była użyteczna i pozwa-
lała na precyzyjne badanie tej grupy gospodarstw. Od dawna trwają próby
doprecyzowania, o kim właściwie jest mowa, gdy używa się terminów: „gospodar-
stwa małe”, „rodzinne”, „słabe ekonomicznie”, „drobne”. Ciągle aktualna jest deba-
ta, jakiego rodzaju wskaźniki (powierzchnia gospodarstwa, jego dochód, forma
własności, praca) należy brać pod uwagę, gdy buduje się definicję gospodarstwa
drobnego. O problemach, jakie napotykamy w Polsce, próbując ustalić definicję
(drobnego) gospodarstwa rodzinnego pisało wielu autorów [por. m.in Sikorska 2003;
Józwiak 2006; Zegar 2007; Halamska 2005, 2011; Dzun 2014], wydaje się jednak,
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że nadal jest to kwestia otwarta, zarówno u nas, jak i – czego możemy się dowiedzieć
z publikacji – na Zachodzie Europy. O wielofunkcyjnej i zmieniającej się wsi i wpły-
wie tych zmian na rolnictwo i rolników przeczytać możemy między innymi w książ-
kach wydawanych w IRWiR PAN [por. np. Kłodziński 2005, 2008, 2012; Wilkin
2010; Błąd 2011]. Także poruszane w książce problemy, związane z wpływem róż-
nego rodzaju polityk państwowych i ponadpaństwowych na rozwój rolnictwa w róż-
nych krajach okazują się niezwykle aktualne dla polskiego czytelnika. O wpływie
przemian politycznych, związanych z transformacją systemową w Polsce po 1989
roku, takich jak społeczne skutki dekolektywizacji czy „koniec chłopów”, pisała
między innymi Maria Halamska [1998, 2005]; o tych problemach traktują m.in. tak-
że publikacje Marii-Claude Maurel [1994] czy Alaina Pouliquena [2011]. Miejscem,
jakie powinny zajmować drobne gospodarstwa rodzinne w różnego rodzaju progra-
mach i politykach kierowanych na tereny wiejskie, zajmuje się wielu badaczy, jest to
także istotny problem, pojawiający się każdorazowo przy kolejnych ustaleniach,
związanych z wprowadzaniem zmian we wspólnej polityce rolnej (WPR) – [m.in.
Poczta i in. 2007; Chlebicka i in. 2009; Zawalińska 2009; Nurzyńska 2011].

Jean-Michel Sourisseau, wprowadzając czytelnika w problematykę pracy, przy-
pomina, jakiego rodzaju zagrożenia związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościo-
wego w świecie możemy obserwować współcześnie, wyraża także nadzieję, że
Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego stanie się pretekstem i okazją do de-
baty oraz katalizatorem refleksji, służących wprowadzeniu nowych planów i polityk
dla terenów rolniczych. Zauważa on, iż dotychczasowa debata, często odwołująca
się do jednego z dwóch skrajnych podejść, nie przyniosła właściwych rozwiązań tra-
piących świat problemów. Ani naiwna i prowadzona za wszelką cenę obrona rolnic-
twa tradycyjnego, odwołująca się często do bezkrytycznego idealizowania
przeszłości i straszenia potencjalnymi zmianami i złymi skutkami modernizacji, ani
teza, zapowiadająca koniec rolnictwa i gospodarstw rodzinnych, nie wydają się przy-
datne do analizy rzeczywistych problemów, jakie dotykają gospodarstwa rodzinne
we współczesnym świecie. Fakt, iż problematyka rolnictwa rodzinnego jest tak zło-
żona, wymaga, jak podkreśla Sourisseau, rozsądnych analiz i oparcia podejmowa-
nych działań na wynikach rzetelnych badań naukowych, realizowanych bez
niepotrzebnych uprzedzeń czy sympatii, które mogą wpływać na ocenę uzyskiwa-
nych wyników. Celem, jaki postawili sobie autorzy omawianej książki, było zapre-
zentowanie problematyki badań nad rolnictwem rodzinnym w świecie, przy
jednoczesnym uwzględnieniu problemów różnych krajów. Autorzy, dzięki wprowa-
dzeniu szerokiego kontekstu historycznego, a także uwzględniając zróżnicowania
przestrzenne, dostrzegają różnice, które wynikają z różnego poziomu rozwoju i od-
miennej trajektorii zmian zachodzących w poszczególnych państwach. Podkreślają
także, iż w swoich analizach biorą pod uwagę nie tylko fakt zróżnicowania form i in-
tensywności produkcji, uwzględniają różnice historyczne, klimatyczne, społeczne,
lecz także to, iż działania drobnych gospodarstw rodzinnych zawsze umiejscowione
są w konkretnej rzeczywistości politycznej. Badane i opisywane w książce gospo-
darstwa działają w krajach prowadzących różne polityki względem drobnych rolni-
ków co, zdaniem autorów, w znaczący sposób wpływa na ich możliwości
i skuteczność podejmowanych przez nich działań.
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Wyniki badań prezentowanych w książce to rezultat projektów realizowanych
między innymi przez CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement), które może zainteresować czytelnika wielo-
stronnym sposobem ujęcia problemów i wykorzystanych metod badawczych. Część
z prezentowanych badań koncentrowała się bezpośrednio na gospodarstwach rodzin-
nych, ich sposobie całościowego funkcjonowania w konkretnej rzeczywistości spo-
łecznej, inne koncentrują się między innymi na tematyce produkcji, związków
gospodarstwa z rynkiem, wpływem działań rolniczych na środowisko naturalne. Jak
podkreśla Sourisseau, ważnym zadaniem, jakie postawili sobie autorzy zaproszeni
do wspólnego przygotowania omawianej książki, było także przypomnienie o tym,
że zdając sobie sprawę z wielkiego zróżnicowania rolnictwa rodzinnego w świecie,
należy zachować wielką ostrożność, ani nie idealizując i przeceniając zalet gospo-
darstw rodzinnych, ani nie stygmatyzując ich jako archaicznych, będących synoni-
mem biedy i zacofania. 

Ważnym i interesującym tekstem, który wprowadza czytelników w tematykę tomu
i nadaje mu odpowiedni kontekst historyczny jest rozdział autorstwa Bruno Loscha,
zatytułowany „Rolnictwo rodzinne w sercu historii rolnictwa na świecie”. Tekst ten
jest poświęcony analizie genezy zróżnicowania systemów rolnych w świecie, ich uwa-
runkowaniom społecznym i przyrodniczym w różnych częściach naszej planety. Autor
zauważa, że we współczesnym świecie mamy możliwość obserwowania pełnego spek-
trum form aktywności rolniczej, od niemal prymitywnych gospodarstw, posługujących
się ograniczonym zasobem narzędzi, po niemal w pełni zmechanizowane gospodar-
stwa, które, mimo swojego wysokiego poziomu zmodernizowania, nadal są – z formal-
nego punktu widzenia – gospodarstwami rodzinnymi. Podobnie istotne różnice
zaobserwować można, gdy przystępuje się do analizy sposobów wykorzystywania za-
sobów naturalnych, stosunku do nich – ich ochrony bądź intensywnej eksploatacji, po-
dejmowanych inwestycji kapitałowych, planowanej i realizowanej produktywności
czy wreszcie – rodzajowi związków z rynkami, jakie mają badane gospodarstwa. Pró-
buje się wskazywać i wyróżniać różne etapy rozwoju rolnictwa, w zależności od ich
poziomu rozwoju technicznego, udziału w globalnym rynku, wpływu na zmiany struk-
turalne w ekonomii poszczególnych krajów, jaki ma rolnictwo. 

Jak w książce, będącej zestawieniem różnych badań realizowanych w wielu miej-
scach na świecie w okresie co najmniej ostatnich dziesięciu lat, można porównywać
i analizować zróżnicowane formy drobnego rolnictwa? Jak skutecznie prowadzić
analizę jego przemian? Podstawowym warunkiem jest umiejscowienie rolnictwa ro-
dzinnego jako zjawiska socjoekonomicznego w kontekście historycznym, ponieważ
to, zdaniem autorów, pozwala zrozumieć trajektorię i dynamikę procesów zmian, ja-
kie w nim zachodziły w przeszłości i zachodzą współcześnie, oraz pozwala spojrzeć
na zróżnicowane badania z odpowiedniej, szerokiej perspektywy. W ten sposób au-
torzy i czytelnicy przyglądają się – z jednej strony – zmianom struktur społecznych
i miejscu, jakie zajmowali w nich rolnicy w przeszłości, analizują przemiany w spo-
sobie ich pracy, udoskonalaniu narzędzi, zmieniających się sposobach produkcji.
Z drugiej zaś, mogą obserwować, w jaki sposób – na poziomie krajowym w pań-
stwach, w których realizowane były badania – tworzone były różne polityki rolne,
jaką rolę wyznaczały przedstawicielom rolnictwa w krajowej gospodarce, jakie
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miejsce wskazywały im w społeczeństwie, wreszcie – na poziomie poszczególnych
gospodarstw – jakie zadania stawiały przed gospodarstwami rodzinnymi.

Losch podkreśla, że historia rozwoju rolnictwa rodzinnego nieodłącznie wpisuje
się w historię przemian zjawisk społecznych, polityki, ekonomii, a losy rolniczych
rodzin są zależne od wydarzeń historycznych. Perspektywą teoretyczną, którą Losch
uznaje za szczególnie przydatną do analizowania przemian zachodzących w rolnic-
twie rodzinnym, jest historia postępu technicznego, gdyż nieodłącznie związany był
on z przemianami sposobów produkcji rolnej, organizacji pracy, przetwórstwa, dys-
trybucji. Zmiany, powiązane z procesem industrializacji i z różnymi rytmami prze-
mian, jakie możemy zaobserwować w różnych częściach świata, powodowały
możliwe do odnotowania różnice poziomu rozwoju rodzinnych gospodarstw rol-
nych. Losch, analizując etapy rozwoju rolnictwa rodzinnego, koncentruje się na „ka-
mieniach milowych”, które wpływały na zmiany w produktywności gospodarstw, ze
względu na zmiany ich organizacji, często powiązane ze zmianą ładu społecznego,
nowymi możliwościami podejmowania pracy itp. Zauważa, że nasilający się, coraz
szybszy rozwój technologiczny zaburzył istniejący w rolnictwie porządek ekologicz-
ny, ekonomiczny oraz wpłynął na miejsce rolników w układzie społecznym i poli-
tycznym. Poczynając od neolitu, kiedy to pojawiło się rolnictwo jako forma ludzkiej
aktywności, przez miliony lat, w różnych częściach świata rozwijało się ono
w trzech głównych kierunkach, w zależności od występującego w danym miejscu ro-
dzaju środowiska naturalnego i gęstości zaludnienia – Losch, jako trzy sposoby go-
spodarowania, które spowodowały istniejące obecnie różnice w poziomie rolnictwa
rodzinnego wskazuje: system żarowy (który w regionach o umiarkowanym zalesie-
niu i tropikalnych prowadził niekiedy aż do zupełnego zniszczenia lasów i niszcze-
nia gleb), wypas (dominujący w stepach i na sawannach) i bazujący na nawadnianiu
(w regionach pustynnych i suchych, w pobliżu rzek i zbiorników wodnych). Ewolu-
cja tych form gospodarowania była niezwykle wolna i następowała stopniowo, za-
tem zmiany były trudne do zaobserwowania. Okres wielkich i intensywnych zmian
w rolnictwie, obejmujący – niezależnie od tego, czyją z definicji rewolucji w rolnic-
twie przyjmiemy za obowiązującą, – co najwyżej kilkaset lat, co w skali historycz-
nej stanowi zaledwie krótki wycinek tej dziedziny ludzkiej aktywności.

Wiele podziałów i zmian w rolnictwie, które opisują i porządkują historycy i spe-
cjaliści od systemów agrarnych, wskazują różne „rewolucje”, które były ich zdaniem
kamieniami milowymi przemian. Należą do nich między innymi: Vere Gordon Child
[1949], wskazujący, że pierwsza rewolucja w dziejach rolnictwa była właśnie w neo-
licie, Georges Duby [1962], który przypominał o zmianach, jakie zaszły w średnio-
wieczu, Marcel Mazoyer i Laurence Roudart [1997], uważający, że przełomem były
czasy nowożytne, które (ich zdaniem) rozpoczęły się w roku 1700 i w dopiero wów-
czas odnotowano rzeczywisty i niespotykany dotychczas wzrost produktywności
także w rolnictwie. Przyspieszenie procesów modernizacyjnych, jakie można zaob-
serwować począwszy od XVIII i XIX wieku, nie daje się porównać do niczego,
z czym spotykano się wcześniej w historii świata i rolnictwa: było to przejście spo-
łeczeństw od bazowania na energii naturalnej (z biomasy, energii słońca i wiatru),
która była podstawą rolniczej kultury chłopskiej, do porządku opartego na energii
pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (takich jak węgiel, gaz, ropa – początkowo
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tanich i łatwo dostępnych), uniezależnienie się od zasobów pojawiających się w spo-
sób nieprzewidywalny, okresowy (jak na przykład energia słoneczna); znalezienie
zasobów niezależnych od rocznych cykli, pogody, pozwoliło na dynamiczny rozwój
społeczeństw industrialnych i zurbanizowanych. Nastąpiła wtedy zmiana roli rolnic-
twa jako dziedziny gospodarki i rolników, jako grupy społecznej w zmieniających
się społecznościach. A dzisiaj wręcz trudno sobie wyobrazić, co przyniesie dokonu-
jąca się obecnie tzw. rewolucja biotechnologiczna, mogąca zmienić usytuowanie rol-
nictwa w stosunku do natury. 

Analizując miejsce rolnictwa rodzinnego zarówno w systemach społecznych
sprzed, jak i po rewolucji energetycznej, Losch podejmuje próbę wyjaśnienia, które
ze zmian były właśnie skutkiem przemian w dostępie i wykorzystaniu surowców.
Zauważa, że łatwiejszy dostęp do żywności jest odpowiedzią na psychologiczną po-
trzebę przetrwania i reprodukcji, związane z koniecznością zaspokojenia potrzeb
podstawowych, z którymi wiąże się potrzeba pewności i łatwości dostępu do źródeł
pokarmu. Wyeliminowanie niepewności, rozwinięcie form produkcji, jej zwiększa-
nie, uzyskanie dostępu do dających się kontrolować źródeł energii, zaspokojenie po-
trzeby bezpieczeństwa w odniesieniu do potrzeb żywnościowych, pozwoliło na
dalszy rozwój społeczności ludzkich. Ważną i wartą rozważenia kwestią staje się też
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób w różnych społecznościach zorganizowany zo-
stał dostęp do nowych źródeł energii oraz łatwiejszych i pewniejszych sposobów
produkcji. Wiemy, że to wpłynęło na ustrukturyzowanie się sposobów funkcjonowa-
nia ludzkich społeczności po kolejnych przełomach, nazywanych przez autora „re-
wolucjami w rolnictwie”. Dlatego właśnie, zdaniem autorów omawianej publikacji,
badania poświęcone rodzinnym gospodarstwom rolnym muszą uwzględniać wiedzę
z takich dziedzin, jak: 
� związki gospodarstwa z ekosystemem, 
� proces udomawiania kolejnych gatunków zwierząt, 
� poszerzanie upraw o nowe gatunki, 
� rozwój i dostęp do wiedzy rolniczej.

To dzięki temu można się wiele dowiedzieć nie tylko o zmianach w rolnictwie,
lecz także o przemianach ekonomicznych i społecznych badanych społeczności.
Obecnie przede wszystkim widoczny jest negatywny wpływ II rewolucji rolniczej,
tzw. zielonej rewolucji. Nadal jednak są na świecie regiony rolnictwa prymitywne-
go, gdzie dopiero teraz dokonała się I rolnicza rewolucja; a najważniejsza jest aktu-
alna, III faza rozwoju rolnictwa, czyli dokonująca się rewolucja biotechnologiczna.
Nie potrafimy do końca przewidzieć jej skutków: wpływu na naturę, ponieważ po-
woduje ona zmianę stosunku ludzi do natury w ogóle, a tworząc nowe gatunki staje
się ich właścicielem. Ważnym pytaniem, jakie stawiają sobie badacze, jest rola rol-
nictwa rodzinnego dla zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego, w jakich
warunkach przyczynia się do jego ochrony, a kiedy powoduje jego degradację. Zna-
cząca dla zmiany poglądu na stosunek rolników do środowiska była przytaczana już
praca Mazoyera i Roudarta [1997], dotycząca ewolucji rolnictwa w długim okresie,
która pokazała, że zdolność do innowacji rolnictwa rodzinnego była głównym skład-
nikiem rewolucji rolniczych. Obecnie wydaje się, że rodzaj presji na środowisko nie
zależy od typu gospodarstwa (rodzinnego czy przemysłowego), lecz od sposobu,

192

13Michalska.qxd  2015-03-23  15:04  Page 192



w jaki jego właściciel decyduje się gospodarować i jakie techniki produkcji stosuje.
Bardziej użyteczne jest więc rozumowanie przez analizę sposobów (technik gospo-
darowania) niż przez analizę form gospodarstw. 

Spektakularne zmiany technologiczne przyczyniły się do narastającej specjaliza-
cji zarówno pojedynczych gospodarstw, jak i całych obszarów i regionów. Można
było zaobserwować zwiększające się zróżnicowanie produkcji w różnych częściach
świata, a zmiany te powodowały pogłębianie się różnic i dystansów pomiędzy róż-
nymi grupami czy społecznościami. Losch zauważa, że o ile dla zachodzących pro-
cesów niewątpliwie były ważne początkowo uwarunkowania naturalne, procesy
demograficzne, umiejętność akumulowania dóbr i inwestowania, o tyle w później-
szym okresie bardzo ważną rolę dla dynamiki zachodzących zmian odegrały również
działania państw, które poprzez prowadzoną politykę, podejmowane, promowane
bądź zaniechane działania mogły również w znaczący sposób stymulować bądź spo-
walniać pewne zjawiska społeczne czy ekonomiczne, wspierać poszczególne kierun-
ki rozwoju, spowalniać zaś inne.

Szybki rozwój techniki spowodował rozwinięcie się form produkcji i przetwór-
stwa, coraz bardziej powiązanych z innymi gałęziami ekonomii, czego skutkiem był
wzrost uzależnienia poszczególnych gospodarstw od rynku, a coraz wyraźniej do-
strzegalnymi zjawiskami były specjalizacja, podział pracy. Tendencja do coraz sil-
niejszej specjalizacji w poszczególnych gospodarstwach często bywała wspierana
przez wspomagające ten proces polityki państwowe czy nawet ponadpaństwowe. Te-
go rodzaju polityki wspierające konkretne kierunki rozwoju (a niekiedy bardzo
szczegółowo wybrane rodzaje aktywności rolniczej) były w przeszłości odgórnie
planowane i nadzorowane. Ich przykładem mogą być np. polityki rolne realizowane
w państwach komunistycznych, współcześnie zaś – WPR. Autorzy omawianej pra-
cy zauważają także, iż wpływ na funkcjonowanie drobnych rodzinnych gospodarstw
rolnych mają również podejmowane przez polityków decyzje o charakterze między-
narodowym, związane na przykład z kwestiami środowiskowymi, a także decyzje
polityczne dotyczące np. sojuszów, konfliktów zbrojnych itp. Wszystkie te negocjo-
wane i zawierane na poziomie międzynarodowym decyzje mają wpływ na życie
drobnych rolników, powodując otwieranie bądź zamykając im rynki zbytu; podobny
wpływ mają decyzje dotyczące wprowadzania lub znoszenia ceł, podatków, stąd –
przypominana wielokrotnie przez redaktora omawianego tomu, a także widoczna
w wybranych do prezentacji badaniach – konieczność analizowania przemian w spo-
sobie funkcjonowania drobnych gospodarstw z uwzględnieniem tego rodzaju mię-
dzynarodowych i krajowych decyzji i dokumentów, w szerszym niż tylko lokalny
kontekście.

Niewątpliwie kusząco prosta jest wizja rozwoju światowego rolnictwa wedle
modelu ewolucjonistycznego, zakładająca, że wszystkie społeczności rolnicze roz-
wijają się według tego samego schematu3, a jedynie w różnym tempie. Jednak au-
torzy książki przypominają, że proces ten tylko z dystansu wydaje się być tak
nieskomplikowany, bo rzeczywiste poznanie mechanizmów zmian, ich źródeł, tego,
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co je stymuluje i inicjuje, wymaga pamięci o tym, że pozornie podobne, zachodzą-
ce kolejno po sobie zmiany, które można odnajdywać w różnych częściach świata,
często mają odmienne przyczyny. Każdy region zmienia się, mając w punkcie wyj-
ścia kombinację wielu, często złożonych, czynników endogennych, związanych
z zasobami naturalnymi, ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i instytucjo-
nalnymi, ma także swoje specyficzne relacje ze światem zewnętrznym. Uwzględ-
nienie w analizach stosunku pomiędzy procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
pomiędzy tym, co wewnątrzkrajowe i międzynarodowe, pozwala zrozumieć i wy-
tłumaczyć, jaka jest dynamika zachodzących przemian i jakie siły w nich dominu-
ją. Pamiętając o tych zróżnicowaniach, nie możemy twierdzić, że rozwój zachodzi
w sposób powtarzalny i w identycznych, dających się przewidzieć i zaplanować se-
kwencjach. Jest dokładnie na odwrót: znajomość historii, ekonomii, sytuacji poli-
tycznej w wielu częściach świata pozwala dostrzec, jak bardzo zróżnicowane mogą
być problemy właścicieli gospodarstw rodzinnych w różnych miejscach, mimo po-
zornego podobieństwa ich losów.

W książce porusza się żywy temat problemów drobnych, rodzinnych gospo-
darstw rolnych, posługując się wynikami badań, realizowanych w różnych częściach
świata, co przypomina, iż rolnictwo światowe to nie tylko najczęściej opisywane
w literaturze rolnictwo europejskie, amerykańskie, ale także te, które są postrzegane
jako realne dla nich zagrożenie – rosyjskie, chińskie, brazylijskie. Są to również
działające często w innej logice ekonomicznej czy porządku społecznym drobne go-
spodarstwa w Afryce i Azji. Opisy wyników badań w terenie, które poświęcone by-
ły problemom rolników z tych regionów, rzadko dostępne w polskiej literaturze,
mogą być pouczającym i przydatnym wzbogaceniem nie tylko konkretnej wiedzy
o innych częściach świata, ale też doświadczeniem, pozwalającym zmienić perspek-
tywę i spojrzeć także na bliższe nam kwestie z nowym zapleczem teoretycznym. Za-
letą prezentowanej książki jest niewątpliwie szerokie ujęcie problemów, zarówno
w sensie przestrzennym, jak i historycznym. Poszczególne zagadnienia związane
z rozwojem rolnictwa rodzinnego omawiane są w perspektywie historycznej, dyna-
micznie, z uwzględnieniem kontekstu ekonomiczno-społecznego. Tego rodzaju po-
dejście, przy wykorzystaniu wielu szczegółowych przykładów, pochodzących
z realizowanych w wielu częściach świata badań, pozwala jednocześnie na dokona-
nie syntezy wielu zagadnień, poprzez porównanie zebranych w jednym tomie zróż-
nicowanych przykładów z całego świata.
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RUTA ŚPIEWAK1

GLOBALNE SIŁY A NOWA KLASA CHŁOPSKA2

W 2008 roku ukazała się książka jednego z najbardziej wpływowych współczesnych
badaczy obszarów wiejskich – Holendra Jana Douwe van der Ploega. Autor, na po-
nad 300 stronach, analizuje wyniki swoich badań prowadzonych przez ostatnie trzy-
dzieści lat na obszarach wiejskich całego świata. Pokazuje w niej narastanie dwóch
potężnych zjawisk: wzrostu znaczenia nowej klasy chłopskiej oraz wpływów impe-
rium, czyli bezosobowych sił kontrolujących globalne rynki. Udowadnia, że rolnic-
two chłopskie nie tylko tworzy więcej miejsc pracy, wytwarza większą wartość
dodaną do produkcji, ale również bardziej, niż w przypadku pozostałych dwóch ty-
pów rolnictwa (kapitalistycznego i przedsiębiorczego), przyczynia się do podniesie-
nia poziomu dochodów poszczególnych rolników. Książka jest tym bardziej
interesująca, że autor w swoich rozważaniach sięga do bardzo bogatego zbioru mię-
dzynarodowej literatury z takich dziedzin, jak: socjologia wsi i rozwoju, neoinstytu-
cjonalna ekonomia, badania nad klasą chłopską. 

Książka składa się z 10 rozdziałów. Pierwszy przedstawia aktualną panoramę sy-
tuacji na obszarach wiejskich całego globu. W rozdziale drugim autor prezentuje
własną koncepcję klasy chłopskiej, wprowadza pojęcie repezantyzacji (analizując
procesy zachodzące w północnym Peru przez ostanie trzydzieści lat), a kolejny, trze-
ci, poświęca opisowi funkcjonowania „imperium” – drugiej kluczowej kategorii po-
jęciowej (na przykładzie potężnego przedsiębiorstwa z sektora żywnościowego
z północnych Włoch). Jego funkcjonowanie dokumentuje w rozdziale czwartym, na
wdzięcznym przykładzie Unii Europejskiej. W rozdziale piątym koncentruje się na
uwypukleniu różnic między chłopskim a przedsiębiorczym typem rolnictwa. Na tym
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tle, w rozdziale szóstym, van der Ploeg analizuje proces repezantyzacji, zachodzący na
obszarach wiejskich Europy, by w siódmym opisać zjawisko zwiększania autonomii,
która jest istotnym elementem sposobu funkcjonowania nowych chłopów. Dwa następ-
ne rozdziały to analiza mechanizmów kontroli i regulacji w rolnictwie, co prowadzi do
kompleksowej analizy imperium. W ostatnim rozdziale, podsumowującym, analizuje
starcie chłopskiego sposobu funkcjonowania z naporem sił imperium. 

Jan Douwe van der Ploeg rozpoczyna książkę od stwierdzenia, że współcześnie
na świecie jest więcej chłopów niż kiedykolwiek – 1,2 miliarda; wśród nich są też,
choć nie wszyscy chcą się z tym zgodzić, rolnicy europejscy. Światowe rolnictwo
można bowiem dzisiaj scharakteryzować przez trzy zmierzające w różnych kierun-
kach trajektorie rozwojowe: industrializację, repezantyzację oraz dezaktywację. Po-
nadto autor wskazuje na istnienie trzech typów rolnictwa na świecie:
� kapitalistycznego, opartego na wielkoobszarowym rolnictwie i prawie wyłącz-

nie najemnej sile roboczej. Produkcja rolna odbywa się w gospodarstwach połą-
czonych w sieci, a ich działania służą maksymalizacji zysku;

� przedsiębiorczego, bazującego na znaczącym kapitale finansowym oraz mate-
rialnych środkach wytwórczych, gdzie produkcja jest dalece wyspecjalizowana
oraz podejmowane są działania służące ciągłemu powiększaniu produkcji. Rol-
nicy – przedsiębiorcy są zależni od rynku. Tego typu rolnictwo rozwija się po-
przez różnego rodzaju publiczne programy modernizacji rolnictwa;

� chłopskiego opierającego się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów eko-
logicznych, a chłopi, poprzez różne działania, starają się ograniczać swoją za-
leżność od rynku. Działania podejmowane w tym typie rolnictwa służą obronie
i poprawie chłopskiego życia. 

Na pierwszy rzut oka te trzy typy różnią się przede wszystkim wielkością i skalą
produkcji, ale – jak dowodzi autor – nie to stanowi największą różnicę. Poszczegól-
ne wzory działania wpływają na wielkość wartości dodanej z produkcji rolnej, jej re-
dystrybucję, a także zrównoważenie produkcji oraz jakość żywności. Ma znaczenie
również wymiar czasowy – powszechnie uważa się, że rolnictwo kapitalistyczne
i przedsiębiorcze odnosi się do współczesności, podczas gdy chłopskie rolnictwo to
element z przeszłości. Jak dowodzi Henri Mendras [1970] wszystko wynika z uwa-
runkowań społecznych, w przypadku produkcji chłopskiej przeszłość, współcze-
sność i przyszłość są połączone w zupełnie inny sposób niż w przypadku
pozostałych typów rolnictwa.

Dwoma najważniejszymi procesami zachodzącymi we współczesnym rolnictwie
są industrializacja i repezantyzacja, a także, choć w nieco mniejszym zakresie, dez-
aktywacja. Następująca industrializacja rolnictwa powoduje wzrastającą presję na
lokalne systemy produkcji, czemu towarzyszy postępująca marginalizacja chłopów.
Odpowiedzią na to jest proces repezantyzacji, a więc walka o autonomię tej grupy
społecznej, która warunkuje przeżycie w sytuacji postępującej deprywacji i wzrasta-
jącej zależności. Wiąże się ona z dwoma procesami – ilościowym: wzrostem liczby
rolników, a drugim jakościowym: postępującym wzrostem autonomii i uniezależnia-
niem się od rynku. Następnym pojęciem opisującym procesy zachodzące w świato-
wym rolnictwie jest dezaktywacja (której nie należy mylić z depezantyzacją). Wiąże się
ona ze spadkiem produkcji rolniczej spowodowanej odpływem kapitałów finansowych,
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ziemi i siły roboczej z rolnictwa. W naszej części Europy dezaktywacja 
nastąpiła przejściowo, po upadku komunizmu, by szybko przejść w kierunku repe-
zantyzacji lub rozwoju rolnictwa korporacyjnego oraz przedsiębiorczego. Van der
Ploeg uważa, że dezaktywacja w Europie jest efektem tworzenia różnego rodzaju in-
strumentów politycznych i finansowych, wzrostu cen ziemi rolniczej w okolicach
dużych miast, działaniem programów środowiskowych. 

Czym więc jest chłopstwo? Poszukiwanie definicji autor zaczyna od wnikliwej
analizy światowej literatury dotyczącej tej problematyki. Zauważa, że w literaturze
najczęściej określa się chłopów jako klasę, grupę (kwestii, zajmującej wielu polskich
socjologów, czy jest to klasa społeczna czy nie, autor w ogóle nie podejmuje), która
hamuje lub wstrzymuje rozwój [Byres 1991], lub – ze względu na specyficzny spo-
sób funkcjonowania gospodarstw – populację stanowiącą margines współczesnej
ekonomii [Ellis 1993]. Można przypomnieć, że w Polsce zaś na podobną kwestię
zwracał uwagę Edmund Mokrzycki [2001], pisząc o chłopach jako klasie z przeszło-
ści. W opinii van der Ploega w literaturze dotyczącej chłopów przyjmuje się za oczy-
wiste, że zajmowali się oni pracą na roli, ale bardzo rzadko zwraca się uwagę na
sposób, w jaki chłopi zajmowali się rolnictwem, jakie metody stosowali i na ile mo-
że być to element odróżniający te praktyki od istniejących w innych typach rolnic-
twa. Kolejną cechą chłopstwa, jaką analizuje się w literaturze, to, zdaniem autora,
kwestia bierności tej grupy społecznej. Teodor Shanin [1971] określał ich nawet mia-
nem grupy stojącej na straconej pozycji i zdominowanej przez innych. Zdaniem Ho-
lendra, w analizach chłopstwa nie przywiązuje się wagi do jego roli w projekcie
modernizacyjnym wsi. Wyliczając te słabości dotychczasowych badań chłopów, au-
tor podejmuje próbę stworzenia definicji tej grupy społecznej opierając się na dwóch
wymiarach: chłopskiej kondycji (peasant condition) oraz metody prowadzenia go-
spodarstwa rolnego (farming). Kluczowa dla chłopskiego istnienia jest walka o au-
tonomię w sytuacji, którą można scharakteryzować poprzez relacje zależności,
marginalizacji i deprywacji. 

Chłopska kondycja opisywana jest przy użyciu kilku pojęć. Pierwszym z nich
jest co-production, czyli stała współzależność od środowiska naturalnego. Środo-
wisko naturalne kształtuje opisywaną tu grupę społeczną, wyznacza rytm jej życia,
równocześnie istnienie chłopstwa pozwala się naturze reprodukować. Jest to też
specyficzny sposób produkcji, w którym natura jest przekształcana w dobra i usłu-
gi służące ludzkiej konsumpcji. Owa produkcja wymaga swoistego typu wiedzy
o naturze oraz szacunku i podziwu dla niej. Każda definicja dotycząca chłopów na-
wiązuje również do aktywności rolniczej. Zdaniem autora, produkcja chłopska
zwykle postrzegana jest jako ta zacofana. Van der Ploeg wielokrotnie podkreśla, że
to nieprawda. Wskazuje, że przez powolne i systematyczne podnoszenie jakości
i wydajności kluczowych zasobów: jak np. ziemi, zwierząt, wiedzy, jak również
podnoszenie jakości produkcji i zmianę relacji z zewnętrznym światem, chłopi wy-
walczają sobie autonomię i powiększają swoje zasoby, środki produkcji. Konstruk-
cja i zachowanie zasobów kontrolowanych przez chłopów jest kolejnym
elementem definicyjnym chłopstwa. Od wielkości owego zasobu, tworzonego
w oparciu o relacje wymiany z naturą, zależy stopień autonomii chłopów, również
od rynku. 
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Innym rysem charakteryzującym chłopów są ich specyficzne relacje z rynkiem, opar-
te na jak najdalej idącej autonomii i elastyczności. Relacje ze światem zewnętrznym są
budowane i utrzymywane zgodnie z lokalną kulturą, opierającą się na ograniczonym
zaufaniu do świata zewnętrznego. Chłopski sposób gospodarowania opiera się w du-
żej mierze na autonomicznym przepływie zasobów, które są produkowane i reprodu-
kowane w obrębie gospodarstwa. Zdaniem autora, chłopi dążą też do możliwie
dużego uniezależnienia od rynku, wykorzystując współpracę opartą na wzajemności.
Dzięki wymianie dóbr i usług można omijać rynek. Autonomia to chłopska wolność
w dwóch wymiarach: od wyzysku i poddania, a druga to wolność do działania do-
stosowanego do potrzeb zaangażowanych aktorów. Kolejny element charakteryzują-
cy chłopów to przetrwanie (resistance), przy czym nie chodzi tutaj tylko
o reprodukcję, lecz także poprawę jakości życia. Możliwość przetrwania zależy od
relacji z państwem, innymi grupami społecznymi, instytucjami, jak również od sa-
mych relacji wewnątrz tej grupy. Współczesną sytuację chłopów wyznacza sytuacja
zależności i daleko idącej deprywacji. Występowanie tych elementów i ich natężenie
jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach świata. 

Przytoczona definicja jest nie tylko wielowymiarowa, ale też wielopoziomowa –
dotyka również miejsca chłopstwa w społeczeństwie. Wpływ na postrzeganie chłop-
stwa ma również specyficzny sposób zajmowania się rolnictwem. W chłopskim rol-
nictwie, inaczej niż w przypadku pozostałych dwóch typów, dąży się do
wytworzenia wartości dodanej przy wykorzystaniu zasobów własnych. W przypad-
ku rolnictwa przedsiębiorczego, działania służą zarówno przejęciu zasobów innych,
jak i uzyskaniu wartości dodanej z produkcji z zasobami dostępnymi. Kapitalistycz-
ny sposób uprawiania rolnictwa służy produkcji profitów, nawet jeżeli wiąże się to
z obniżeniem całkowitej wartości dodanej.

Charakteryzując różnice między rolnictwem chłopskim a przedsiębiorczym, au-
tor odwołuje się do kluczowych kategorii swojej analizy. Podstawowa różnica mię-
dzy chłopskim a przedsiębiorczym sposobem produkcji wynika ze stopnia
autonomii, ta zaś jest pochodną posiadanych zasobów. W chłopskim – kluczowa jest
relacja z naturą, w przypadku tego drugiego natura jest oczywiście obecna, ale dąży
się do zmniejszenia jej roli. W świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, odwo-
łanie do racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych staje się ponownie istot-
ną kwestią. 

Ostatnia dekada to proces daleko idącej repezantyzacji, a równolegle – dalszej in-
dustrializacji. Powstaje swojego rodzaju pole bitwy, gdzie ścierają się sprzeczne in-
teresy, konkurencyjne perspektywy i projekty. Starcie tych dwóch procesów autor
przedstawia na kilku przykładach: społeczności wiejskiej z północnego Peru oraz
obszaru produkcji parmezanu w północnych Włoszech. Wraz z umacnianiem się
w Europie koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa (którą tłumaczy jako wykorzysta-
nie tej samej puli zasobów do tworzenia szerokiej gamy produktów i usług, dzięki
czemu możliwe jest ograniczanie kosztów produkcji poszczególnych elementów),
proces repezantyzacji stał się najistotniejszą trajektorią rozwojową. W sytuacji nara-
stającej presji na ograniczenia wykorzystania zasobów energetycznych, wodnych
oraz podnoszonej kwestii jakości życia, koncepcja ta jest bardzo obiecująca. Euro-
pejscy farmerzy umacniając swoją „chłopskość” w obrębie gospodarstw, określają
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się jako „nowi chłopi”. Proces ten polega na zmianie sposobów produkcji, w celu
ograniczenia zależności od zasobów zewnętrznych, kontrolowanych przez przemysł.
Zmiana ta to skomplikowany proces, na który składają się następujące elementy: rol-
nictwo zrównoważone ekonomicznie (farming more economically), wielozawodo-
wość (pluriactivity), oparcie rolnictwa na zasobach naturalnych (regrounding 
farming upon nature) oraz nowe formy lokalnej kooperacji (new forms of local 
cooperation), zróżnicowanie produkcji, drobne przetwórstwo i skracanie łańcuchów
dostaw żywności. Van der Ploeg podkreśla, że pojawienie się tych zjawisk na pozio-
mie jednego gospodarstwa może wydać się wsteczne, lecz gdy spojrzeć ponad po-
ziom jednostkowy, to obserwujemy zasadniczą zmianę relacji społeczno-
-gospodarczych na obszarach wiejskich. Pociąga to za sobą również modyfikację de-
finicji gospodarstwa – nie jest już ono tylko dostarczycielem surowców, ale zmienia
się w wielofunkcyjną jednostkę, która pozostaje w wielorakich relacjach z naturą
i społeczeństwem. Na tym budują się nowe tożsamości i nowe relacje z konsumen-
tami. Mowa więc już o zmianie paradygmatu, który, jak podkreśla autor, nie został
wystarczająco wyartykułowany na poziomie instytucjonalnym, co, jego zdaniem,
wynika z tego, że zmiana ta jest szkodliwa dla pewnych interesów, które są ściśle po-
wiązane z modelem industrialnym. Proces repezantyzacji służy podniesieniu pozio-
mu autonomii, co jest skutkiem zmiany postrzegania zasobów: poszerzania ich puli,
sięgania po to, co nie doceniane, większego zróżnicowania umożliwiającego podej-
mowanie nowych działań. Ponownie praca staje się kluczowym zasobem, zarówno
w sensie jakościowym, jak też ilościowym. 

Obecne praktyki rozwoju wiejskiego są wynikiem szerokiego, oddolnego proce-
su zmiany. W związku z tym, że zmiana ta jest zmianą endogeniczną, nie ma jednej
trafnej recepty, bowiem możliwości zmiany zależą od lokalnego kontekstu. Ponad
połowa rolników europejskich podejmuje działania, określane przez autora jako „po-
głębiające” i „poszerzające”. Pogłębienie odnosi się do takich działań, które rozsze-
rzają wartość dodaną produkcji (np. rolnictwo ekologiczne), natomiast poszerzanie
to łączenie rolnictwa z pozarolniczą działalnością, co służy zwiększaniu wartości do-
danej na poziomie gospodarstwa. Wielu rolników również angażuje się w działania
służące skracaniu łańcuchów żywnościowych. Autor uważa, że coraz większe zaan-
gażowanie w tego typu działania można uznać za repezantyzację na miarę XXI wie-
ku. Wielofunkcyjność, będąca elementem owego procesu, służy poprawie jakości
życia w każdym wymiarze: społecznym, środowiskowym, ekonomicznym. 

Wzrost znaczenia nowej klasy chłopskiej jest odpowiedzią na coraz większy na-
cisk „imperium” (Empire), czyli specyficznego sposobu współczesnych przejawów
globalizacji: zarządzania przez kontrolę i aneksję. Najważniejsze dla funkcjonowania
owego „imperium” jest tworzenie zestawów zgeneralizowanych zasad i parametrów,
które zarządzają specyficznymi lokalnymi praktykami. Przejawia się ono poprzez sta-
ły podbój, który przejmuje relatywnie autonomiczne, lokalne układy. Reprodukuje się
ono poprzez kwestionowanie i zmianę utrwalonych, wydawałoby się, zasad i norm. 

„Imperium” jest immanentnie powiązane z szeroką gamą specyficznych pojęć,
takich jak: korporacje rolnicze, specjalistyczna aparatura, wielkie sieci handlowe, ale
również modele naukowe, przepisy (regulacje prawne), nowoczesne technologie,
które razem tworzą zestaw reguł i praktyk umożliwiających funkcjonowanie rolnictwa
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przemysłowego. Pojęcie „oderwanie” najlepiej tłumaczy modus operandi działania
„imperium”. Produkcja i konsumpcja są coraz bardziej oderwane od siebie zarówno
w czasie, jak i przestrzeni. Na początku XXI wieku „imperium” materializuje się do-
słownie jako nieustająca ekspansja oparta na procesie hierarchicznym. W Holandii,
dla przykładu, od roku 1985 przez 12 lat, wartość dodana w przemyśle spożywczym
wzrosła o ponad 10 miliardów euro (wzrost o 46%). Wynika to, jak tłumaczy van der
Ploeg, z dwóch procesów: wywierania presji na rolnictwo i wzrastającej zależności
konsumentów od supermarketów oraz całego przemysłu żywnościowego. Współcze-
śnie produkcja i konsumpcja żywności generuje akumulację i przepływ olbrzymiego
kapitału. Stąd potrzeba coraz dalej idącej kontroli, która wymaga szeroko rozbudo-
wanej działalności administracyjnej. Ten narzucony porządek, jak twierdzi autor, jest
dalece nieefektywny. Powoduje on degradację zasobów pracy, żywności, obniżenie
jakości życia. Co ciekawe, cechy tego „imperium” niewiele się różnią od cech in-
nych imperiów znanych z historii ludzkości. 

Autor wskazuje na trzy procesy generowane przez to globalne imperium, które są
szkodliwe dla klasy chłopskiej. Po pierwsze, przyczynia się do rozwoju prekariatu
wśród rolników, po drugie, rodzi się zagrożenie dla zasobów, szczególnie natural-
nych, jakimi operują chłopi, po trzecie – przyczynia się do wzrostu liczby „zbęd-
nych” rolników. Poprzez kontrolowanie pracy milionów ludzi (w oparciu o alokację
zasobów) produkcja rolna jest zamrożona, a dynamika, innowacja i heterogenicz-
ność praktycznie wykluczona. Chłopi podejmują wiele połączonych działań, by
przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom oraz by podkreślić swoją odrębność.
Opór to m.in. tworzenie nowych form produkcji i konsumpcji. Chłopi starają się
działać tak, by odbudowywać zaburzone relacje między rolnictwem a konsumenta-
mi poprzez sprzedaż bezpośrednią, tworzenie alternatywnych sieci dystrybucji i kon-
sumpcji żywności. Opór chłopów nie opiera się na strajkach czy frontalnym ataku,
ale na zróżnicowanych lokalnych odpowiedziach na globalne problemy. Tworzy się
więc szeroki repertuar tych reakcji. 

Jan Douwe van der Ploeg wnikliwie analizuje zachodzące procesy na terenach
wiejskich, co jest także analizą współczesnych przemian na świecie. Jego zdaniem,
większość zmian zachodzących na obszarach wiejskich Europy wynika z umacnia-
nia się klasy chłopskiej oraz presji globalnych zasad i sposobów funkcjonowania go-
spodarki. Pokazuje skomplikowane zależności między różnymi typami rolnictwa
(przedsiębiorczego, kapitalistycznego i chłopskiego), a nade wszystko między rol-
nictwem chłopskim a „imperium” – emanacją globalizacji. Najwięcej uwagi poświę-
cone jest tu europejskim doświadczeniom, ale wskazuje się również na podobne
cechy na innych kontynentach, m.in. Ameryki Południowej. Książka wpisuje się
w toczącą się między innymi w polskiej socjologii wsi dyskusję na temat znaczenia,
obecności i zanikania tej grupy społecznej [por. m.in. Halamska 2005, 2013; Gorlach
2001, 2009; Bukraba-Rylska 2008]. 

The New Peasantries... jest pozycją, którą trudno zlekceważyć. Nie tylko cel-
nie pokazuje różne zjawiska i powiązania między nimi, a wiele zawartych w niej
interpretacji może budzić zdziwienie lub zaskoczenie. Odmienne od powszechnie
przyjmowanego jest spojrzenie autora na niektóre procesy, jak na przykład to, że
wielozawodowość i migracje za pracą służą przede wszystkim utrzymywaniu
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i rozwijaniu chłopskiego gospodarstwa. W przypadku Polski było to prawdziwe
w stosunku do okresu miedzywojennego i może częściowo PRL-u. Szczególnie
sposób przedstawienia nowej klasy chłopskiej, opisany i starannie przeanalizowa-
ny za pomocą danych jakościowych i ilościowych, jest pewnym zaskoczeniem.
Grupa ta jest prezentowana w sposób dalece wyidealizowany, odbiegający od ob-
razu jaki rysuje część polskich socjologów [por. Halamska 2013], ekonomistów
[Dzun 2013] czy dziennikarzy [Łazarewicz 2008]. Wpisuje się w tę część debaty,
która przedstawia wieś, jej mieszkańców, a szczególnie właścicieli małych gospo-
darstw rolnych, w kategoriach idyllicznych [m.in. Bilewicz i Inteligent patrzy...
2014]. 

Obraz chłopów jako grupy innowacyjnej, żyjącej w poszanowaniu środowiska
naturalnego, funkcjonującej i rozwijającej swoje gospodarstwa na zasadzie wzajem-
ności i współpracy, jest zbyt piękny, żeby mógł być w pełni prawdziwy. Polscy ba-
dacze zwracają uwagę na bezradność [Szafraniec 2002], autorytarność i niski
poziom życiowej aktywności rolników [Szafraniec 2005b]. Natomiast, jak dowodzi
Włodzimierz Dzun, właściciele drobnych gospodarstw rolnych (do 5 ha) rzadziej niż
właściciele większych podejmują działania zmierzające do uzyskania wyższych i lep-
szej jakości plonów, a także utrzymania żyzności użytków rolnych [Dzun 2013, s. 15].
Maria Halamska proponuje nazwać tę kategorię gospodarzy mianem quasi-chłopów.
Charakterystyka tej grupy społecznej, opisana przez nią na podstawie wnikliwej ana-
lizy danych empirycznych, pokazuje odmienny obraz od nakreślonego przez holen-
derskiego badacza. Gospodarstwa, które oni prowadzą, charakteryzuje znaczna
pasywność, mała intensywność gospodarowania, znaczna nadwyżka siły roboczej
i odwrócenie się od rolnictwa jako źródła dochodów [Halamska 2013, s. 33]. Uży-
wając terminologii van der Ploega, to dezaktywacja w najczystszej postaci. Grupa,
o której piszą polscy badacze, z pewnością jest węższa i mniej zróżnicowana od tej,
do której odnosi się Holender. Trudno więc o dokładne porównania, niemniej ogól-
ne spostrzeżenia polskich badaczy są także warte odnotowania, gdyż rolniczy poten-
cjał Polski w Europie jest znaczący. 

Sposób myślenia autora dobrze oddaje zdjęcie, zamieszczone na stronie 266
omawianej książki. Skromnie ubrany człowiek, stojący na polu z drewnianym narzę-
dziem (widłami?), jest przedstawiany jako rolnik, świadomie kwestionujący szkodli-
we reguły i zasady narzucone z zewnątrz. Wyrywanie chwastów za pomocą
tradycyjnych drewnianych narzędzi rozpatruje się w tej książce w kategoriach retro-
innowacji (czy nie jest to sprzeczność sama w sobie?) oraz technologii opartej na
wiedzy. Nieużywanie pestycydów lub innych chemicznych środków ochrony roślin,
to, zdaniem autora, działanie innowacyjne, stawiające chłopa w opozycji do zło-
wieszczego „imperium”, to również świadome działania służące ograniczeniu kosz-
tów zewnętrznych. Również uproszczona wizja porządku świata, jaką w tej książce
przedstawiono, budzi pewną niezgodę lub przynajmniej zaskoczenie. Ten świat jest
biało-czarny: nowi chłopi, przyczyniający się do podniesienia jakości życia miesz-
kańców globu, zmieniający oblicze wsi, konfrontowani są ze „złym imperium”, któ-
re ogranicza działalność drobnych rolników, kumuluje kapitał, negatywnie wpływa
na środowisko naturalne, kształtuje złe nawyki żywieniowe etc. W tej narracji nie ma
miejsca na szarości, na wskazywane celnie przez polskich i innych (np. francuskich)
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badaczy słabości klasy chłopskiej, ani na pokazanie możliwości rozwojowych wyni-
kających z działania rynków globalnych, tu określanych co najmniej dwuznacznym
terminem „imperium”. Mimo tych słabości, książka jest niezwykle ważnym wkła-
dem w debatę o zmieniającym się paradygmacie rozwoju obszarów wiejskich i cel-
nie punktuje procesy i mechanizmy, które tam zachodzą na naszych oczach.
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Wszystkie wymienione poniżej pozycje można nabyć lub zamówić w Instytucie
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (Pałac
Staszica), p. 215, tel. 22 657 27 20, e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl

� W serii „Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa”, wydawanej przez IRWiR PAN,
ukazała się w 2014 roku książka:

Dominika Milczarek-Andrzejewska: Zagadnienie siły w ekonomii – 
na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce
168 stron (nowość), cena 25 zł

� Z książek wydanych w 2013 roku w tej serii dostępne są:

Izasław Frenkel: Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych
w latach 2005–2010
142 strony, cena 30 zł

Monika Stanny: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
329 stron, cena 30 zł

� Z książek wydanych w 2012 roku w tej serii dostępne są:

Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa
Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Drygasa i Katarzyny Zawalińskiej 
243 strony, cena 25 zł

Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rosnera 
211 stron, cena 25 zł

Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rosnera 
211 stron, cena 25 zł

Mirosław Drygas: Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi
i rolnictwa z funduszy unijnych 
236 stron, cena 25 zł

Andrzej Rosner: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów
wiejskich.Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność
wiejską 
158 stron, cena 25 zł

� Z książek wydanych w 2011 roku w tej serii dostępne są:

Andrzej P. Wiatrak: Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne,
ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich 
200 stron, cena 30 zł 

Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich
Praca zbiorowa pod redakcją Krystiana Heffnera i Adama Czarneckiego 
184 strony, cena 30 zł

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki 
Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa 
282 strony, cena 30 zł

Monika Stanny, Adam Czarnecki: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej 
250 stron, cena 25 zł

Marta Błąd: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania
i tendencje rozwoju
243 strony, cena 25 zł

Iwona Nurzyńska: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji
ze środków publicznych w Polsce
230 stron, cena 25 zł

Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu
Zielonych Płuc Polski
Praca zbiorowa pod redakcją Artura Bołtromiuka i Marka Kłodzińskiego
420 stron, cena 30 zł

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000
w świetle badań empirycznych
Praca zbiorowa pod redakcją Artura Bołtromiuka
383 strony, cena 30 zł

* * *
Prenumerata kwartalnika WIEŚ i ROLNICTWO realizowana 
przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na
stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Cena 1 egz. w 2015 roku – 20 zł
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl 
lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 
22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00–17.00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

*
Bieżące i archiwalne numery kwartalnika WIEŚ i ROLNICTWO 
są do kupienia w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 
00-330 Warszawa (Pałac Staszica), p. 215, tel. 22 657 27 20, 
e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl lub 
za pośrednictwem firmy: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, ul. Śniadeckich 8, 
00-656 Warszawa, tel./faks 22 628 76 14, e-mail: dystrybucja@wdnpan.pl
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