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Diagnoza stanu:

• Użytki rolne w Małopolsce: 3,7% użytków rolnych kraju (powierzchnia systematycznie
spada).

Wielkość i struktura przestrzeni rolniczej

spada).

Powierzchnia użytków rolnych wg poszczególnych danych:

• Powierzchnia gruntów rolnych zgłaszana do dopłat wg ARiMR: 501.250 ha (33%
powierzchni województwa)

• Wg badań GUS 98,4% użytków rolnych utrzymywana jest w dobrej kulturze rolnej



Wielkość i struktura przestrzeni rolniczej

• Najmniejsze gospodarstwa o powierzchni
użytków rolnych do 5 ha stanowią aż
82,3% gospodarstw rolnych w
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82,3% gospodarstw rolnych w
województwie.

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach 
wg grup obszarowych:
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Produkcja rolna

• Niski odsetek produkcji rolniczej Małopolski w produkcji krajowej i odległe pozycje większości
produktów rolnych w rankingu województw sprawia, że produkcja rolnicza nie jest wiodącą
dziedziną gospodarki naszego regionu. Zarówno produkcja zwierzęca, jak i roślinna notuje
spadki i jest to charakterystyczny trend dla większości istotnych dziedzin gospodarki.

Diagnoza stanu:

• Najlepsze wyniki produkcji rolnej można obserwować w produkcji warzywniczej i owocowej.

Produkt
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Zboża 3,2 (12) 2,4 (15) 2,7 (15)

Ziemniaki 8,4 (6) 6,5 (6) 8,0 (5)

Udział wybranych artykułów rolnych w produkcji krajowej 
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Buraki cukrowe 0,7 (16) 0,4 (15) 0,6 (15)

Rośliny oleiste 0,6 (15) 0,5 (16) 0,9 (15)

Warzywa gruntowe 12,8 (2) 10,3 (6) 12,3 (3)

Owoce z drzew 5,5 (5) 4,3 (5) 4,1 (5)
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Żywiec wołowy 5,9 (7) 7,3 (5) 3,9 (10)

Żywiec wieprzowy 3,2 (10) 2,9 (11) 2,7 (11)

Żywiec drobiowy 3,9 (11) 2,2 (16) 1,5 (15)

Mleko krowie 4,4 (8) 3,0 (9) 2,8 (9)

Jaja kurze 6,5 (3) 4,55 (6) 5,5 (5)



Gospodarstwa ekologiczne

• 2,9% użytków rolnych w województwie zajmują użytki gospodarstw ekologicznych. Do
2012 r. obserwowano dynamiczny rozwój eko-gospodarstw, których liczba wzrosła ponad
trzykrotnie w latach 2006-2012 i wynosiła 1911. Obecnie następuje spadek zarówno ilości
gospodarstw (1307 w 2014 r.), jak i powierzchni certyfikowanych upraw rolniczych.

• Największą liczbę gospodarstw tego typu można znaleźć w powiatach limanowskim,
nowosądeckim i gorlickim.nowosądeckim i gorlickim.



• Rolnictwo odgrywa coraz mniejszą rolę w gospodarce regionu i rozwoju obszarów wiejskich. 
• Niska towarowość rolnictwa (gospodarstwa samozaopatrzeniowe), słabe powiązanie 

Słabe strony

Produkcja rolna

• Niska towarowość rolnictwa (gospodarstwa samozaopatrzeniowe), słabe powiązanie 
z rynkiem i zła sytuacja dochodowa ludności wiejskiej.

• Niska wydajność pracy, wysokie koszty jednostkowe pracy.
• Słaby rozwój integracji pionowej (z przetwórstwem rolno-spożywczym).
• Niechęć do integracji poziomej (niski stopień organizacji grup producenckich). 
• Słaby rozwój ekonomicznego otoczenia rolnictwa, zwłaszcza usług.
• W obrębie Beskidów i Podhala występują znaczne problemy z rolniczym 

zagospodarowaniem trwałych użytków zielonych. Wynika to z postępującej redukcji 
inwentarza trawożernego. Bardzo niskie stany pogłowia bydła, a także porzucanie chowu 
owiec powoduje degradację trwałych użytków zielonych, które będąc w strefie bezrolnej 
stosunkowo szybko ulegają zakrzaczeniu i nieplanowanemu zalesieniu.stosunkowo szybko ulegają zakrzaczeniu i nieplanowanemu zalesieniu.

• Niski poziom specjalizacji w zakresie hodowli zwierząt trawożernych (spadek pogłowia 
bydła). 

• Wysoki koszt utrzymania gospodarstw tradycyjnych o małym areale, skutkujący utratą ziemi 
rolniczej i pogłębianiem deficytu produkcji rodzimego pochodzenia.

• Wzrost powierzchni gruntów odłogowanych i problemy z ich zagospodarowaniem.



• Rosnąca presja przekształcania gruntów rolnych i leśnych na grunty budowlane.

Zagrożenia 

Produkcja rolna

• Rosnąca presja przekształcania gruntów rolnych i leśnych na grunty budowlane.

• Degradacja krajobrazu kulturowego w wyniku porzucania produkcji rolnej i wzrostu areału pól 

uprawnych. 

• Wzrost bezrobocia na wsi w wyniku intensyfikacji rolnictwa.

• Presja konkurencyjna ze strony producentów żywności genetycznie zmodyfikowanej -

wypieranie żywności tradycyjnej produkowanej w regionie.

• Klęski i zdarzenia losowe. 

• Niska opłacalność produkcji rolniczej na rynkach zewnętrznych i silna konkurencja 

zewnętrzna.

• Ograniczona skala procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

• Postępujący proces starzenia się mieszkańców wsi.

• Brak instrumentów skutecznej polityki krajowej i regionalnej w odniesieniu do poziomu 

intensyfikacji rolnictwa i ochrony terenów rolnych na obszarze zlewni i na obszarach prawnie 

chronionych oraz w ich otulinach.



• Rosnący rynek zbytu na żywność ekologiczną produkowaną w regionie.

Szanse

Produkcja rolna

• Korzystne trendy w turystyce międzynarodowej i krajowej nastawionej na zrównoważone 

wykorzystywanie walorów przyrodniczych i żywności o wysokiej wartości biologicznej.

• Dalsza intensyfikacja produkcji specjalistycznej w rejonach o utrwalonej tradycji.

• Powstanie nowych i modernizacja istniejących zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

• Wykorzystanie potencjału trwałych użytków zielonych oraz stymulowanie rozwoju 

niekonwencjonalnych kierunków produkcji roślinnej.

• Wzrost zamożności społeczeństwa - zwiększenie się popytu na żywnościowe produkty 

wysokojakościowe (lokalne, regionalne, tradycyjne. 

• Ponowny rozkwit produkcji wina. W 2000 r. w Małopolsce działało tylko 6 winnic. Dziś jest ich 90 • Ponowny rozkwit produkcji wina. W 2000 r. w Małopolsce działało tylko 6 winnic. Dziś jest ich 90 

i wciąż powstają nowe. Zdecydowana większość z nich to małe uprawy o powierzchni 1-2 ha. 

Jednak jest też winnica o powierzchni 24 ha – jedna z największych w Polsce. Obok 

województwa podkarpackiego nasz region przoduje w produkcji krajowego wina, działa tutaj co 

czwarta polska winnica.



Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zrodziłaInicjatywa powołania Stowarzyszenia pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zrodziła

się z potrzeby poprawy struktury gospodarczej na wsi.

Jednym z kluczowych zadań Stowarzyszenia będzie wsparcie badań naukowych i innych

programów, które pozytywnie wpłyną na rozwój obszarów wiejskich oraz poszukiwanie

i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę charakter struktury agrarnej regionów Polski południowo-wschodniej,

gdzie przeważają gospodarstwa o małej powierzchni, ważnym jest, aby organygdzie przeważają gospodarstwa o małej powierzchni, ważnym jest, aby organy

administracji samorządowej dołożyły wszelkich starań w celu prowadzenia

zrównoważonej, a jednocześnie innowacyjnej polityki rozwojowej na tych obszarach.



Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dodatkowo, Stowarzyszenie będzie skupiać się m.in. na:Dodatkowo, Stowarzyszenie będzie skupiać się m.in. na:

• wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu modelowych rozwiązań

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,

• wspieraniu działań poprawiających jakość i warunki życia na obszarach

wiejskich,

• podejmowaniu działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju

obszarów wiejskich,

• podejmowaniu działań na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego,

• podejmowaniu działań mających na celu popularyzację i rozwijanie produkcji

wyrobów regionalnych,

• podejmowaniu innych działań na rzecz rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich

i ich mieszkańców.



Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie dobrowolnym stowarzyszeniem województw

oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, działającym na podstawie ustawy o

samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie

gminnym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Forma prawna jaką jest stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego umożliwi

skuteczną realizację założeń Stowarzyszenia i wspólnych interesów jego członków.skuteczną realizację założeń Stowarzyszenia i wspólnych interesów jego członków.



Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podjęcie InicjatywyPodjęcie Inicjatywy

16 maja 2016 r. przedstawiciele Województw:

• Śląskiego (Pan Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego),

• Świętokrzyskiego (Pan Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa

Świętokrzyskiego),

• Podkarpackiego (Pan Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa

Podkarpackiego), i

• Małopolskiego (Pan Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa• Małopolskiego (Pan Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa

Małopolskiego),

podpisali w Tarnowie wstępne deklaracje współpracy odnośnie utworzenia

Stowarzyszenia pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejnym krokiem jest powzięcie konkretnych działań zmierzających do powołania

Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez podjęcie odpowiednich uchwał

przez Sejmiki Województw.



Dziękuj ę za uwagę

e-mail: ssorys@malopolska.mw.gov.ple-mail: ssorys@malopolska.mw.gov.pl


