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Poj!cie rolnictwa rodzinnego zyskuje obecnie olbrzymie zna-
czenie polityczne na wysokim szczeblu…

Organizacja Narodów Zjednoczonych og"osi"a rok 2014 
Mi!dzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego1, którego 
g"ównym celem jest wspieranie, rozwijanie i wzmacnianie 
wszystkich rodzajów rolnictwa ukierunkowanego na rodziny – 
od ogrodnictwa i chowu zwierz#t gospodarskich po rybo"ów-
stwo i le$nictwo – jako modelu warto$ciowego pod wzgl!dem 
spo"ecznym, rentownego pod wzgl!dem ekonomicznym i zrów-
nowa%onego pod wzgl!dem $rodowiskowym.

W Europie Komisja Europejska rozpocz!"a swój wk"adu w t! 
ogólno$wiatow# inicjatyw!, organizuj#c konferencj! na temat 
Rolnictwo rodzinne: dialog na rzecz bardziej zrównowa!onego 
i pr"!nego rolnictwa w Europie i na #wiecie2, która odby"a si! 
w Brukseli 29 listopada 2013 r.

Warto$& dodan# modelu rolnictwa rodzinnego podkre$lono 
na nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa 
zorganizowanym przez litewsk# prezydencj! w Radzie UE we 
wrze$niu 2013 r. Podczas tego posiedzenia Vigilijus Jukna, li-
tewski minister rolnictwa, zauwa%y", %e „rodzinne gospodar-
stwa rolne odgrywaj# istotn# rol! w realizacji celów wspólnej 
polityki rolnej i zapewnianiu istnienia zrównowa%onego sektora 
rolnego w UE”3.

W niniejszym wydaniu „Przegl#du Obszarów Wiejskich UE” 
przygl#damy si! modelowi rolnictwa rodzinnego w kontek-
$cie europejskiej polityki rolnictwa i rozwoju obszarów wiej-
skich, bior#c równie% pod uwag! aspekty mi!dzynarodowe 
i okre$laj#c przy okazji pewne istotne przyk"ady wk"adu tego 
modelu w inteligentny, trwa"y wzrost gospodarczy sprzyjaj#cy 
w"#czeniu spo"ecznemu.

1 http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
2 http://ec.europa.eu/agriculture/events/family-farming-conference-2013_en.htm
3 http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/family-farmingcompetitive-and-sustainable-european-model-of-agriculture-sector
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Rolnictwo rodzinne jest fundamentem, na którym rolnictwo 
w Europie rozwija"o si! na przestrzeni wieków. Od pocz#tków 
Unii Europejskiej rolnictwo znajdowa"o si! w centrum silnych 
i ambitnych ram polityki. Pod wzgl!dem rozwoju obszarów 
wiejskich reforma WPR oferuje w ramach 2. filara wiele istot-
nych mo%liwo$ci gospodarstwom rolnym prowadzonym przez 
rodziny, takie jak wsparcie na rzecz us"ug doradczych dla go-
spodarstw oraz $rodki wspieraj#ce ró%nicowanie dzia"alno$ci 
gospodarstw rolnych, restrukturyzacj!, modernizacj!, szkolenie 
i transfer wiedzy.

Chocia% rolnictwo rodzinne pozostaje zdecydowanie najpow-
szechniejszym modelem dzia"alno$ci rolniczej w Europie, trudno 
jest poda& jego kompleksow# definicj!. Stu ró%nym rolnikom 
mo%na zada& pytanie: „Czym jest rodzinne gospodarstwo rol-
ne?” i otrzyma& sto ró%nych odpowiedzi, które odzwierciedlaj# 
rozleg"o$& i zakres dzia"alno$ci rodzinnych gospodarstw rolnych 
w Europie i na ca"ym $wiecie.

Ogromn# wi!kszo$& wszystkich gospodarstw rolnych w UE (97%) 
mo%na zaliczy& do rodzinnych gospodarstw rolnych. Zajmuj# 
one oko"o 69% powierzchni u%ytków rolnych w UE, a ich $rednia 
wielko$& wynosi 10 ha, natomiast korporacyjne gospodarstwa 
rolne s# $rednio 15 razy wi!ksze (152 ha). Chocia% rodzinne 
gospodarstwa rolne mog# by& równoznaczne 
z prowadzeniem dzia"alno$ci rolniczej na ma"# 
skal!, model rodzinny istnieje równie% w 60% 
gospodarstw nale%#cych do klasy gospodarstw 
rolnych o najwi!kszej powierzchni (co najmniej 
100 ha) w UE.

Niezale%nie od wielko$ci gospodarstwa rolnego, 
jego produkcji i stosowanych metod produkcji 
rolnictwo rodzinne wyra'nie wykazuje pewne 
specyficzne cechy zwi#zane z lokalizacj#, po-
trzebami i priorytetami oraz z historycznymi 
i kulturowymi okoliczno$ciami prowadzenia dzia-
"alno$ci rolniczej, które powinny by& zachowane 
i promowane.

Jako %e rodzinne gospodarstwa rolne – wszyst-
kich rozmiarów – d#%# do przetrwania i rozwija-
nia si! w kontek$cie globalizacji i zmieniaj#cego 

si! $wiata, w niniejszym numerze „Przegl#du” zaprezentowano 
ró%norodno$& nierozerwalnie zwi#zan# z tym modelem i cha-
rakterystyczne cechy gospodarstw rolnych prowadzonych przez 
rodziny oraz okre$lono najwa%niejsze wyzwania i mo%liwo$ci. 
W szczególno$ci skupiono si! na sta"ych wyzwaniach w zakresie 
zarz#dzania, które s# silnie zwi#zane z takimi gospodarstwami, 
w tym na: potrzebie modernizacji gospodarstwa i wprowadza-
nia w nim innowacji, $wiadczeniu us"ug w zakresie ochrony 
$rodowiska, przygotowywaniu si! do przej!cia gospodarstwa 
i zach!caniu przysz"ych pokole( do w"#czania si! w prac! w go-
spodarstwie oraz na rozwijaniu elastyczno$ci gospodarczej przez 
ró%nicowanie dzia"alno$ci gospodarstwa i prowadzenie wielu 
rodzajów dzia"alno$ci. Ponadto przeanalizowano rol! spó"dzielni 
i ich potencja" dla rodzinnych gospodarstw rolnych.

Rodzinne gospodarstwa rolne s# równie% niezb!dne dla utrzy-
mania %ywotno$ci obszarów wiejskich i gospodarki wiejskiej 
w Europie (i poza ni#). Potencja" elastyczno$ci jest zakorzeniony 
w sektorze rolnictwa rodzinnego, co jest faktem dobrze roku-
j#cym, je$li chodzi o zaspokojenie dzisiejszych wymogów do-
tycz#cych bezpiecze(stwa %ywno$ciowego oraz promowania 
inteligentnego, trwa"ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj#cego 
w"#czeniu spo"ecznemu na obszarach wiejskich.

©
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Wprowadzenie do rolnictwa rodzinnego  
w Europie

Rolnictwo rodzinne, b!d#c naj-
cz!$ciej wyst!puj#cym modelem 
dzia"alno$ci rolniczej, przez stu-

lecia zapewnia"o rozwój europejskiego 
sektora rolnictwa. Obecne ambitne ramy 
polityki Unii Europejskiej zosta"y opraco-
wane w taki sposób, aby uwzgl!dni& ró%-
ne modele rolnictwa istniej#ce w Europie, 
w tym ró%ne rodzaje rolnictwa rodzinne-
go. Skupiono si! w nich na zapewnieniu 

wyra'nej odpowiedzi na wymogi oby-
wateli w odniesieniu do bezpiecze(stwa 
%ywno$ciowego i na zaspokajaniu stale 
rosn#cych oczekiwa( co do bezpiecze(-
stwa, jako$ci, warto$ci, pochodzenia 
i ró%norodno$ci %ywno$ci. Jednocze$nie 
wspólna polityka rolna (WPR) pomog"a 
zachowa& wiejski styl %ycia i wnios"a istot-
ny wk"ad w rozwój gospodarczy i spo-
"eczny obszarów wiejskich.

Rolnictwo rodzinne to co! wi"cej ni# zawód – to sposób #ycia. Twierdzenie to zamieszczono 
na stronie internetowej litewskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej4 przy okazji 
posiedzenia, które odby$o si" w%Wilnie we wrze!niu 2013%r., w%trakcie którego ministrowie 
rolnictwa pa&stw cz$onkowskich, a%tak#e cz$onkowie Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarz'dowych dyskutowali na temat 
przysz$o!ci rolnictwa rodzinnego. Nie ma chyba lepszego wyja!nienia, dlaczego rolnictwo 
rodzinne ma tak wiele ró#nych znacze& dla ró#nych osób. Bior'c to pod uwag", w%niniejszym 
artykule uwydatniono pewne najpowszechniej wyst"puj'ce cechy rolnictwa rodzinnego 
praktykowanego obecnie w%Europie i%innych cz"!ciach !wiatach.

4 Zob. http://www.eu2013.lt/en/news/features/family-farming-is-a-lifestyle-not-a-profession.
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Niektóre cechy rolnictwa 
rodzinnego

Nie istnieje znormalizowane poj!cie, 
które by dok"adnie opisywa"o rolnictwo 
rodzinne. Bior#c pod uwag! fakt, %e 97% 
wszystkich gospodarstw rolnych w UE 
jest w"asno$ci# pojedynczych osób fizycz-
nych5, wi!kszo$& rolników prawdopodob-
nie powiedzia"aby zainteresowanym, %e 
nadal posiadaj# grunty, które wcze$niej 
uprawiali ich rodzice i dziadkowie, gospo-
daruj# na nich i staraj# si! robi& to w taki 
sposób, aby zachowa& tradycje i warto$ci 
kulturowe. Tacy rolnicy i ich rodziny za-
zwyczaj wykonuj# wi!kszo$& prac w go-
spodarstwie rolnym, czerpi# wi!kszo$& 
dochodu z rolnictwa i mieszkaj# w samym 
gospodarstwie lub w jego pobli%u.

Rodzinne gospodarstwa rolne zajmu-
j# oko"o 69% powierzchni u%ytków 
rolnych w Unii, a ich $rednia wielko$& 
wynosi 10 ha, natomiast korporacyjne 
gospodarstwa rolne s# $rednio 15 razy 
wi!ksze (152 ha). Jak mo%na by"o si! 
spodziewa&, jest to równie% odzwiercied-
lone w powszechnym przekonaniu, %e 
w rodzinnych gospodarstwach rolnych 
cz!sto prowadzi si! dzia"alno$& na ma"# 
skal!. Prawd# jest jednak równie% to,  
%e w UE rodzinne gospodarstwa rolne 
dominuj# pod wzgl!dem liczby w kla-
sie najwi!kszych gospodarstw, tj. o po-
wierzchni 100 ha i wi!kszej, przy czym 

60% tych najwi!kszych gospodarstw 
nadal jest w posiadaniu rodzin.

Rodzinne gospodarstwa rolne wykazuj# 
równie% znaczn# rozpi!to$& pod wzgl!-
dem ró%norodno$ci dzia"alno$ci, w któr# 
s# zaanga%owane, ró%nych zasobów, od 
których s# zale%ne, a tak%e stopnia ich in-
tegracji rynkowej, konkurencyjno$ci i li-
czebno$ci si"y roboczej wykorzystywanej 
do prowadzenia gospodarstwa.

Konkurencyjno!"

W dzisiejszej globalnej gospodarce rynek 
produktów rolnych sta" si! bardzo kon-
kurencyjny. W przypadku okre$lonych 
produktów rolnych sytuacja ta obróci"a 
si! w znaczn# przewag! konkurencyjn#. 
Przyk"adem mog# tu by& znane du%e ro-
dzinne winnice w regionach Szampanii 
lub Bordeaux (Francja), które sprzedaj# 
swoje wina na ca"ym $wiecie, a zatem nie 
potrzebuj# wsparcia w ramach EFRROW. 
Jednak%e takie otwarte otoczenie bizne-
su mo%e by& szkodliwe dla interesów ma-
"ych i $rednich rodzinnych gospodarstw 
rolnych funkcjonuj#cych w mniej ko-
rzystnych warunkach. Takie czynniki, jak 
oddalenie, ograniczony dost!p do rynku, 
niski poziom produkcji i s"abo rozwini!te 
lokalne marki, mog# stanowi& wyzwanie 
dla konkurencyjno$ci tych gospodarstw 
lub j# ogranicza&.

Wsparcie w ramach WPR na rzecz rodzin-
nych gospodarstw rolnych w kwestiach 
zwi#zanych z lokalizacj#, wspólnymi po-
trzebami i priorytetami oraz aspektami 
historycznymi i kulturowymi ma zosta& 
zwi!kszone w okresie programowa-
nia 2014–2020 poprzez redystrybucj! 
pomocy bezpo$redniej oraz nale%yte 
uwzgl!dnienie mniejszych rodzinnych 
gospodarstw rolnych, ich produkcji  
i metod produkcji.

Innowacyjne rolnictwo

Rodzinne gospodarstwa rolne cz!sto 
przejawiaj# wi!ksz# elastyczno$& ni% 
gospodarstwa korporacyjne, wykazuj#c 
wol! i ch!& dostosowywania tradycyjnej 
dzia"alno$ci do panuj#cych warunków ze-
wn!trznych, na przyk"ad przez skupie-
nie si! na produkcji %ywno$ci wysokiej 
jako$ci, udzia" w krótkich "a(cuchach 
dostaw lub anga%owanie si! w prowa-
dzenie wielu rodzajów dzia"alno$ci (mie-
szana dzia"alno$& rolnicza i nierolnicza),  
a tak%e zró%nicowanie dzia"alno$ci 
rolniczej.

Jako przyk"ad mo%na wzi#& rolników 
z sektora mleczarskiego, którzy mu-
sz# zmaga& si! z presj# spowodowan# 
malej#cymi cenami rynkowymi. W tym 
przypadku wsparcie z EFRROW przyzna-
ne w ramach WPR pomaga rodzinnym 
gospodarstwom rolnym poprawi& nie  
tylko $wie%o$& i smak ich tradycyjnych 
produktów, lecz tak%e ich warto$& od-
%ywcz# i bezpiecze(stwo, a tym samym 
znacznie poprawia ich potencjaln# 
zbywalno$&.©

 Tim
 H

udson

5 Dodatkowe 'ród"o wykorzystanych w tym artykule danych statystycznych i informacji o tendencjach: „Structure and dynamics of EU farms: changes, trends and policy 
relevance” opiera si! na informacjach zawartych w bazie danych Eurofarm Eurostatu pochodz#cych z bada( struktury gospodarstw rolnych i ze spisu rolnego (2010).
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Zreformowana WPR jest gotowa wspie-
ra& innowacje niezale%nie od tego, czy 
s# wprowadzane przez osoby fizyczne, 
organizacje sektora publicznego czy 
przedsi!biorstwa. Komisja Europejska za-
proponowa"a pakiet innowacji dla sektora 
rolno-spo%ywczego, obejmuj#cy projekt 
przysz"ego rozporz#dzenia w sprawie 
EFRROW7, inicjatyw! przewodni# „Unia 
Innowacji” 8 w ramach strategii „Europa 
2020”, program „Horyzont 2020” 9 oraz eu-
ropejskie partnerstwo innowacyjne na 
rzecz wydajnego i zrównowa%onego 
rolnictwa10. To po"#czenie $rodków z za-
kresu polityki ma zach!ci& naukowców, 
rolników, doradców i inne zainteresowa-
ne strony z sektora rolnego do aktyw-
niejszej wspó"pracy. Komisja Europejska 
ma szczególnie nadziej!, %e bardziej 
bezpo$rednia i systematyczna wymiana 

informacji mi!dzy sektorem rolnictwa 
a $rodowiskiem naukowym przyspieszy 
transfer technologii i innowacji.

Najciekawsze jest to, %e w interaktywnym 
modelu innowacji w ramach europejskie-
go partnerstwa innowacyjnego stoso-
wane b!dzie podej$cie oddolne – przez 
"#czenie rolników, doradców, badaczy, 
przedsi!biorstw, organizacji pozarz#do-
wych i innych podmiotów w grupy ope-
racyjne. Otrzymuj#c wsparcie z ró%nych 
unijnych 'róde" finansowania, grupy te 
mog# zapewni& nowe podej$cie do tego 
zagadnienia i u"atwi& szybsze przekszta"-
canie pomys"ów i wiedzy w nowe rozwi#-
zania technologiczne, nietechnologiczne, 
organizacyjne lub spo"eczne, aby osi#g-
n#& lepsze, wydajne i zrównowa%one 
rolnictwo.

Podej!cie lokalne – krótkie 
#a$cuchy dostaw

Zmniejszenie liczby przedsi!biorstw 
uczestnicz#cych w "a(cuchu dostaw po-
mi!dzy rolnikiem wytwarzaj#cym pro-
dukty rolnicze a klientem ko(cowym 
mo%e znacznie zwi!kszy& rentowno$& 
gospodarstwa rolnego. Mniejsza liczba 
przedsi!biorstw zaanga%owanych w prze-
twarzanie lub sprzeda% detaliczn# oznacza 
te% ni%sze koszty transportu i magazyno-
wania. Lokalne "a(cuchy dostaw %ywno$ci 
u"atwiaj# tak%e klientom zlokalizowanie 
pochodzenia ich zakupów – klienci cz!-
sto s# sk"onni zap"aci& wi!cej za $wie%sze 
i zdrowsze produkty. Dzi!ki polepszeniu 
relacji pomi!dzy konsumentami a lokal-
nymi rolnikami takie "a(cuchy dostaw pro-
muj# lokalne przedsi!biorstwa rodzinne 
i wzmacniaj# to%samo$& regionów.

©
 Kom

isja Europejska

6 )ród"o: ENRD, baza danych projektów PROW, http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/view_projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=7340.
7 Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0627:REV2:PL:PDF.
8 Zob. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key.
9 Zob. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.
10 Zob. http://ec.europa.eu/agriculture/eip/.

M#ody rolnik z gospodarstwa rodzinnego produkuje kozi ser 
wysokiej jako!ci6

Idálio Ramos Martins, m!ody rolnik z portugalskiego Algarve, hoduje kozy i produkuje z ich mleka ser, wykorzystuj"c 

tradycyjne techniki produkcji. D"#"c do utrzymania rodzinnego przedsi$biorstwa, z powodzeniem zwi$kszy! zdolno%& 

produkcyjn" i lepiej spe!nia wymogi obecnych 

norm higienicznych i sanitarnych. Wykorzystuje 

nowoczesne rozwi"zania technologiczne do 

dojenia i przetwarzania mleka i produkuje 

obecnie wysokiej jako%ci kozi ser zgodnie 

z surowymi normami w zakresie higieny 

i bezpiecze'stwa. Dzi$ki zwi$kszeniu zdolno%ci 

produkcyjnej gospodarstwo rodzinne poprawi!o 

rentowno%& i obecnie przetwarza mleko równie# 

od innych hodowców kóz z okolicy. Inwestycja 

w wysoko%ci 25 000 euro, z czego 50% zapewni! 

EFRROW, pomog!a m!odemu rolnikowi z regionu 

o trudnych warunkach gospodarczych utrzyma& 

tradycyjn" produkcj$ koziego sera i poprawi& 

perspektywy gospodarstwa.

©
 Tim

 H
udson
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Organizacja "a(cuchów dostaw %ywno$ci 
jest zatem wyra'nie wymienionym prio-
rytetem w polityce rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014–202012. Celem za-
proponowanych $rodków finansowanych 
w ramach EFRROW jest wspomaganie rol-
ników w sprzeda%y ich produktów bezpo-
$rednio konsumentom13 lub przynajmniej 
zaanga%owanie ich w krótkie "a(cuchy do-
staw, a tak%e lepsza integracja rodzinnych 
gospodarstw rolnych z kana"ami dystry-
bucji poprzez zapewnienie wsparcia dla 
systemów jako$ci14, dodawanie warto$ci 
do produktów rolnych, promocj! na ryn-
kach lokalnych i krótkie cykle dostaw, 
grupy producentów oraz organizacje 

mi!dzybran%owe15. Ponadto w ramach 
podej$cia LEADER lokalne grupy dzia"a-
nia nadal b!d# otrzymywa& pomoc, której 
potrzebuj# do wspierania innowacyjnych 
i eksperymentalnych rodzajów podej$cia 
do stymulowania sprzeda%y bezpo$redniej 
i rozwoju lokalnych rynków %ywno$cio-
wych, co przewidziano jako cz!$& lokalnej 
strategii rozwoju.

Elastyczno!" gospodarcza

Celem produkcji mieszanej i zró%nico-
wania dzia"alno$ci jest maksymalizacja 
potencjalnego wykorzystania $rod-
ków trwa"ych gospodarstwa rolnego, 

aby poprawi& produkcj!, efektywno$&  
i rentowno$&. Mo%liwo$ci zwi!kszenia 
dochodów rodzinnego gospodarstwa 
rolnego mog# równie% wynika& z do-
$wiadczenia zawodowego, rodzinnego 
i %yciowego.

Poza motywacj# gospodarcz# do osi#g-
ni!cia lub zwi!kszenia rentowno$ci ro-
dzinnych gospodarstw przyczyniaj# si! 
równie% czynniki spo"eczne, kulturowe 
i ekologiczne, które s# nierozerwalnie 
zwi#zane z warto$ci# dodan# modelu 
rolnictwa rodzinnego.

11 )ród"o: ENRD, baza danych projektów PROW, http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/view_projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=6840.
12 Zob. art. 5 pkt 3 lit. a) projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
13 Na przyk"ad wsparcie na budow! sklepu na terenie gospodarstwa rolnego na potrzeby sprzeda%y produktów rolnych lub na budow! w gospodarstwie kwater dla turystów na 

potrzeby serwowania posi"ków przyrz#dzonych z w"asnych produktów (art. 18 i 20b projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW).
14 Na przyk"ad wsparcie na pokrycie kosztów uczestnictwa w systemie jako$ci (art. 17 projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW).
15 Na przyk"ad organizowanie prawdziwie lokalnych rynków zaopatrzenia i krótkich "a(cuchów dostaw, takich jak targowiska rolne, programy dostarczania zestawów produktów 

lub festiwale %ywno$ci (art. 36 projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW).
16 )ród"o: ENRD, baza danych projektów PROW, http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/view_projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=7460.

©
 Punkt kontaktow
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W w$gierskim rodzinnym go-

spodarstwie rolnym w regionie 

Borsod-Abaùj-Zemplén uprawia 

si$ i sprzedaje lokalne odmiany 

owoców, a tak#e organizuje 

si$ atrakcje turystyczne, które 

przyci"gaj" coraz wi$cej 

turystów. Aby wzmocni& ogóln" 

rentowno%& rodzinnego przedsi$biorstwa, dzia!alno%& gospodarstwa 

poszszerzono o produkty owocowe o warto%ci dodanej. Finansowanie 

w ramach EFRROW w wysoko%ci 43 100 euro i finansowanie krajowe 

w kwocie 13 600 euro pomog!o cz$%ciowo zrekompensowa& wyno sz"cy 

70 800 euro ca!kowity koszt zakupu nowoczesnego sprz$tu do prze-

twarzania owoców, zgodnego z unijnymi normami w zakresie jako%ci 

#ywno%ci. Dzi$ki przetwarzaniu wielu ró#nych owoców (w tym moreli, 

je#yn i tarniny) gospodarstwo oferuje obecnie – poprzez lokaln" sie& 

turystyczn" – niszowe i rzemie%lnicze produkty z owoców, takie jak: 

marmolady, syropy i sery owocowe. Przetwórnia owoców wnios!a nowy 

impuls do krótkiego lokalnego !a'cucha dostaw owoców wysokiej jako%ci, 

co zwi$kszy!o warto%& lokalnych produktów rolnych i poprawi!o stabilno%& 

gospodarcz" zarówno rodzinnego przedsi$biorstwa beneficjenta, jak 

i innych okolicznych rolników uprawiaj"cych owoce.

Gospodarstwo rolne Coorevin Farm w hrabstwie Tipperary w Irlandii jest 

%redniej wielko%ci rodzinnym gospodarstwem hodowlanym prowadz"cym 

intensywn" produkcj$ na obszarze ponad 50 ha. Padraig Moran i jego 

rodzina chcieli zwi$kszy& swoje dochody z hodowli krów mamek 

i owiec maciorek przez ró#nicowanie dzia!alno%ci w kierunku dzia!alno%ci 

pozarolniczej. Pomys! na dzia!alno%&, który dotyczy g!ównie zwiedzania 

gospodarstwa i zapewniania do%wiadcze' edukacyjnych studentom  

oraz innym zainteresowanym osobom i grupom, powsta!, gdy Padraig 

Moran od czasu do czasu dzieli! si$ swym do%wiadczeniem z w!asnymi 

synami i innymi studentami nauk rolniczych. Poczyniono wst$pne 

inwestycje w wysoko%ci 33 000 euro (na sal$ lekcyjn" i wyposa#enie  

kuchni, tak aby warsztaty mog!y odbywa& si$ przez ca!y rok, a tak#e 

na potrzeby sesji dziennych i wieczornych), z czego 6600 euro 

stanowi!o wsparcie z EFRROW, a 2200 euro wsparcie z funduszy 

krajowych. Do%wiadczenie rolnicze Padraiga pozwala mu oferowa&  

studentom i doros!ym na poziomie zaawansowanym praktyczn"  

wiedz$, zaspokajaj"c potrzeb$, która nie by!a odpowiednio  

uwzgl$dniona w istniej"cym programie nauczania w zakresie nauk 

rolniczych. Zwiedzanie gospodarstwa dostosowane jest do okre%lo-

nych potrzeb ka#dej grupy. Odk"d Padraig rozpocz"! now" dzia!alno%& 

w Coorevin Farm, dodatkowy przychód sta! si$ wa#n" cz$%ci"  

dochodów rodziny.

Krótki #a$cuch dostaw przynosi korzy!ci lokalnym producentom %ywno!ci11

Ró%nicowanie dzia#alno!ci w kierunku szkolenia studentów nauk rolniczych16
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Na przyk"ad rolnictwo spo"eczne jest 
specyficzn# form# zró%nicowania dzia-
"alno$ci w gospodarstwie rolnym, po-
szerzaj#c# mo%liwo$ci zatrudnienia, 
szczególnie kobiet i m"odzie%y. Bardzo  
cz!sto cz"onkowie rodziny, którzy 
wcze$ niej nie zajmowali si! prac# w go-
spodarstwie, w"#czaj# si! w dzia"alno$& 
i wykorzystuj# obiekty i zwierz!ta go-
spodarskie do tworzenia i oferowania 
nowych us"ug zwi#zanych z takimi 
sektorami, jak edukacja, opieka spo-
"eczna i opieka zdrowotna. Wi!kszo$& 
spo"ecznych gospodarstw rolnych to 
podmioty niezinstytucjonalizowane 
(86%). Innymi s"owy, opieraj# si! one 
na rodzinach17. Poniewa% wiele inicja-
tyw w zakresie rolnictwa spo"ecznego 
realizuj# cz"onkowie rodziny inni ni% 
w"a$ciciel gospodarstwa rolnego, cz!-
sto tworz# oddzielne podmioty prawne. 
Nie stanowi to ró%nicowania dzia"alno-
$ci gospodarstwa w $cis"ym sensie, wi!c  
organizatorzy projektów w dziedzinie 
rolnictwa spo"ecznego otrzymuj# $rodki 
finansowe z EFRROW g"ównie w formie 

wsparcia przeznaczonego na tworzenie 
i rozwój nowych przedsi!biorstw.

W konsekwencji $rodek dotycz#cy roz-
woju gospodarstw rolnych i dzia"alno$ci 
gospodarczej proponowany w projekcie 
rozporz#dzenia w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez EFRROW 
na lata 2014–202018 ma na celu: a) za-
pewnienie m"odym rolnikom pomocy 
w rozpocz!ciu dzia"alno$ci gospodarczej, 
b) wsparcie ró%nicowania dzia"alno$ci 
w kierunku dzia"alno$ci pozarolniczej, 
c) zapewnienie ma"ym gospodarstwom 
zwyk"ych dotacji na rozwój.

&wiadczenie us#ug 
w zakresie ochrony 
!rodowiska

Obszary wy%ynne, górskie oraz inne tere-
ny z ograniczeniami naturalnymi, gdzie 
zasoby naturalne wykorzystywane s# 
w sposób zrównowa%ony, zdominowane 
s# przez tradycyjne, prowadzone na ma"# 
skal!, niskonak"adowe i charakteryzuj#ce 

si! wysok# warto$ci# przyrodnicz# syste-
my rolnicze. Istnienie takich systemów, 
które s# cz!sto stosowane przez rodzinne 
gospodarstwa rolne, jest zagro%one wsku-
tek malej#cej rentowno$ci i post!puj#ce-
go wyludniania si! obszarów wiejskich. 
P"atno$ci z tytu"u obszarów o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania 
w ramach 2. filara WPR przyczynia"y si! 
do zapobiegania porzucaniu gruntów 
rolnych na takich obszarach od 1975 r. 
P"atno$ci rolno$rodowiskowe wspó"finan-
sowane przez EFRROW umo%liwi"y rów-
nie% rolnikom z gospodarstw rodzinnych 
dalsze anga%owanie si! w dzia"ania, które 
wspomagaj# przystosowanie si! do zmian 
klimatu i ich "agodzenie. Ponadto po"#-
czenie zobowi#za( rolno$rodowiskowych 
z rozwojem turystyki wiejskiej i innych 
rodzajów dzia"alno$ci gospodarczej (np. 
dotycz#cych lokalnych produktów spo-
%ywczych) cz!sto pomaga"o zachowa& 
bardzo cenny krajobraz $rodowiskowy 
i kulturowy oraz jednocze$nie generowa& 
korzy$ci gospodarcze.

Rodzina Bangala z okr$gu Braszów w Transylwanii (Rumunia) kieruje swoim 

gospodarstwem, w którym hoduje si$ byd!o i owce, zgodnie z uzgodnionym 

pi$cioletnim planem zarz"dzania %rodowiskiem. 20 ha powierzchni 

gospodarstwa wykorzystywanych jest jako !"ki ko%ne, a kolejnych 80 ha jako 

u#ytki zielone. Oko!o 250 ha terenów wy#ynnych wykorzystuje si$ równie# 

do wypasania zwierz"t gospodarskich latem. (cis!e 

stosowanie tradycyjnych praktyk rolniczych wyklucza 

u#ywanie nawozów chemicznych. Na podstawie 

umowy rolno%rodowiskowej zawartej z rolnikiem 

zakazane jest oranie i walcowanie pastwisk oraz dosiew 

na nich, a poziom azotu z naturalnych, tradycyjnych 

na wozów ekologicznych nie mo#e przekroczy& 30 kg 

na 1 ha. Aby chroni& owady, ptaki, kwiaty, zwierz$ta 

oraz inne gatunki w okresach rozrodu, gniazdowania 

lub zapylania, zarz"dza si$ koszeniem i kontroluje je. 

Dzi$ki niestosowaniu ci$#kich maszyn i chemikaliów 

oraz uprawianiu, %cinaniu i przechowywaniu siana 

r$cznie i przy u#yciu innych nieintensywnych metod 

flora i fauna w tym gospodarstwie dobrze si$ rozwijaj". 

Roczna p!atno%& rolno%rodowiskowa w wysoko%ci 

3276 euro umo#liwia rodzinie zatrudnianie siedmiu 

miejscowych osób do pomocy przy r$cznym koszeniu i przewracaniu siania, 

a tak#e przy pasterstwie. Tradycyjne praktyki rolnicze nadal s" stosowane, 

a jednocze%nie cz!onkowie rodziny mog" skupi& uwag$ na produkcji 

tradycyjnych produktów mi$snych i mleczarskich oraz na ró#nicowaniu 

dzia!alno%ci w kierunku turystyki wiejskiej.

Ochrona u%ytków zielonych o wysokiej warto!ci przyrodniczej19

17 )ród"o: ENRD, Overview of Social Farming and Rural Development Policy in Selected EU Member States [Przegl#d polityki w zakresie rolnictwa spo"ecznego i polityki 
rozwoju obszarów wiejskich w wybranych pa(stwach cz"onkowskich UE] (grudzie( 2010); publikacja ta zawiera równie% ciekawe przyk"ady dzia"a( w zakresie rolnictwa 
spo"ecznego w rodzinnych gospodarstwach rolnych, http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/(ledownload.cfm?id=A9746FA3-0D7E-1772-5CC7-11217C8EC059.

18 Zob. art. 20 projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW.
19 )ród"o: ENRD, baza danych projektów PROW, http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/

view_projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=3403.

©
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Polityka rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2014–2020 obejmuje szereg $rodków 
maj#cych na celu zabezpieczenie zapew-
niania dóbr publicznych i wzmocnienie 
zrównowa%onego charakteru tych go-
spodarstw rolnych $wiadcz#cych us"ugi 
w zakresie ochrony $rodowiska, dla któ-
rych gospodarka rynkowa obecnie nie 
zapewnia %adnych zach!t. S# to rekom-
pensaty z tytu"u: a) operacji obejmuj#cych 
co najmniej jedno zobowi#zanie rolno-$ro-
dowiskowo-klimatyczne dotycz#ce grun-
tów rolnych20, b) konwersji na praktyki 
i metody rolnictwa ekologicznego lub ich 
utrzymanie21, c) dzia"a(, które wi#%# si! 
z dodatkowymi kosztami i utrat# docho-
du, przewidzianych w ramowej dyrekty-
wie wodnej oraz w dyrektywie w sprawie 
sieci Natura 200022, d) dzia"a(, które wi#%# 
si! z dodatkowymi kosztami i utrat# do-
chodu na obszarach górskich i na innych 
obszarach z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami23.

Przysz#o!" rodzinnych 
gospodarstw rolnych

Rodzinne gospodarstwa rolne napo-
tykaj# ró%ne wyzwania, dlatego maj# 
ró%ne potrzeby, a tym samym równie% 
odmienne oczekiwania co do polityki. 
Jak wskazuje studium przypadku, WPR 
pomaga"a rodzinnym gospodarstwom 
rolnym utrzyma& szereg ró%nych funkcji 
gospodarczych, $rodowiskowych i spo-
"ecznych. Jednocze$nie gospodarstwa 
rodzinne z powodzeniem przyczynia"y si! 
do osi#gni!cia celu, jakim jest utrzymanie 

bogatej ró%norodno$ci w europejskim 
sektorze rolnym.

Dawne $rodki WPR, których zadaniem 
by"o zwi!kszenie konkurencyjno$ci 
produkcji rolnej, krytykowano za ten-
dencj! do preferencyjnego traktowa-
nia dzia"alno$ci rolniczej prowadzonej 
na wi!ksz# skal!. Tendencja ta opiera"a 
si! na za"o%eniu, %e kierownikom wi!k-
szych gospodarstw "atwiej b!dzie ze-
bra& zasoby potrzebne do zwi!kszenia 
zdolno$ci, poprawienia efektywno$ci 
i $wiadczenia us"ug w zakresie ochro-
ny $rodowiska. Innym argumentem za 
wspieraniem wi!kszych gospodarstw 
by" fakt, %e maj# one wi!ksz# si"! prze-
targow# w relacjach biznesowych 
z sektorem przetwórstwa %ywno$ci 
i sprzeda%y detalicznej.

W tym kontek$cie jednak rozwój gospo-
darstwa i zwi!kszenie konkurencyjno$ci 
okaza"y si! trudne dla mniejszych pod-
miotów. Starsi rolnicy, którzy s# w"a$ci-
cielami wielu rodzinnych gospodarstw 
rolnych, okazali si! mniej sk"onni do 
inwestowania w innowacje i rozwój, 

ni% oczekiwano. Jednocze$nie odse-
tek aktywnych m"odych rolników rós", 
aczkolwiek powoli. W trakcie wyst#pie-
nia na konferencji Europejskiej Rady 
M"odych Rolników (CEJA), która odby"a 
si! w Brukseli w kwietniu 2012 r., Dacian 
Ciolo*, europejski komisarz ds. rolnictwa 
i rozwoju wsi, powiedzia", %e ograniczo-
na zdolno$& do inwestowania utrudni"a 
m"odszym pokoleniom uzyskanie do-
st!pu do gruntów rolnych. „Wiem, %e 
przej!cie gospodarstwa jest zadaniem 
szczególnie trudnym, z"o%onym i czaso-
ch"onnym. Nie tylko wymaga ze strony 
m"odych ludzi coraz wi!kszej wiedzy 
technicznej, ale te% du%ych mo%liwo$ci 
finansowych”24.

Wydaje si! równie%, %e presja wywo"ana 
przez spadek cen rynkowych i wzrost 
kosztów utrzymania dotkn!"a szczegól-
nie mocno najmniejsze gospodarstwa 
rodzinne, w których wi!kszo$& produk-
cji przeznaczona jest na zaspokojenie 
w"asnych potrzeb %ywno$ciowych. Go-
spodarstwa te nazywane s# równie% 
nietowarowymi lub niskotowarowymi 
gospodarstwami rolnymi25.

20 Zob. art. 29 projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW.
21 Zob. art. 30 projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW w odniesieniu do praktyk i metod rolnictwa ekologicznego okre$lonych w rozporz#dzeniu Rady 

(WE) nr 834/2007.
22 Zob. art. 31 projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW w odniesieniu do $rodowiskowych ogranicze( zwi#zanych z wdra%aniem dyrektyw 92/43/EWG, 

2009/147/WE i 2000/60/WE.
23 Zob. art. 32 projektu rozporz#dzenia w sprawie wsparcia przez EFRROW.
24 )ród"o: http://www.farmersguardian.com/home/young-farmers/eu-commissioner-urges-more-support-for-young-farmers/46330.article.
25 W art. 34 ust. 1 rozporz#dzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

((WE) nr 1698/2005) niskotowarowe gospodarstwa rolne zdefiniowano jako gospodarstwa rolne, „które produkuj# przede wszystkim na cele w"asnej konsumpcji, jak  
równie% kieruj# cz!$& swojej produkcji na rynek”.
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26 )ród"o: http://enrd.ec.europa.eu/themes/agriculture/semi-subsistence-farms/en/semi-subsistence-farms_en.cfm.
27 )ród"o: ENRD, Semi-subsistence farming in Europe [Niskotowarowa gospodarka rolna w Europie] (kwiecie( 2010), http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/

(ledownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A.

Po rozszerzeniu UE w 2004 i 2007 r. liczba nietowarowych i towarowych 

gospodarstw rolnych potroi!a si$, osi"gaj"c !"cznie 11 mln26. Opieraj"c si$ 

na przyk!adach z Irlandii, Hiszpanii i Polski, w dokumencie informacyjnym 

ENRD27 ujawniono, #e „[…] pomimo ró#nego okresu i kontekstu g!ów-

nym skutkiem przyst"pienia do UE jest zrezygnowanie z prowadzenia 

dzia!alno%ci rolniczej g!ównie najmniejszych gospodarstw rolnych” oraz 

#e „[…] wiele ma!ych gospodarstw zosta!o zmuszonych do odej%cia 

z rolnictwa ze wzgl$du na nisk" rentowno%& i spadek dochodów”.

Równocze%nie w badaniach tych 

potwierdzono wa#n" rol$, jak" 

nietowarowe i niskotowarowe 

gospodarstwa rolne odgrywaj" – 

szczególnie w nowych pa'stwach 

cz!onkowskich – w zapewnianiu: 

a) ochrony przed ubóstwem na 

obszarach wiejskich, b) podstawy 

zró#nicowania dzia!alno%ci gos-

podarstw wiejskich, c) dóbr 

publicznych przynosz"cych ko-

rzy%ci %rodowiskowe, kulturowe 

i spo!eczne.

W badaniu stwierdzono, #e w ca-

!ej UE istniej" mieszane sygna!y 

polityczne – opowiadano si$ za 

restrukturyzacj", ró#   nicowaniem 

dzia!alno%ci lub zrezygnowaniem z prowadzenia dzia!alno%ci. Ustalono 

równie#, #e w praktyce wdra#anie strategii na rzecz nietowarowych 

i niskotowarowych gospodarstw rolnych oraz strategii docieraj"cych do 

takich gospodarstw napotyka wiele barier, a dok!adniej, #e ich przetrwanie 

zale#y przede wszystkim od istnienia bazowej polityki rozwoju.

(rodki maj"ce na celu poprawienie atrakcyjno%ci obszarów wiejskich dla 

bran# pozarolniczych, a towarzysz"ce programom rozwoju obszarów 

wiejskich i rozwoju regionalnego mog" zwi$kszy& potencja! tworzenia 

nowych, uzupe!niaj"cych mo#liwo%ci zatrudnienia dla ludno%ci 

wiejskiej zaanga#owanej w produkcj$ roln" ca!kowicie lub cz$%ciowo 

na w!asne potrzeby.

 

Produkcja rolna ca#kowicie i cz'!ciowo na w#asne potrzeby
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Aby utrzyma& bogat# ró%norodno$& ro-
dzinnych gospodarstw w europejskich 
sektorze rolnym i zapewni& zrówno-
wa%ony rozwój, WPR po 2013 r. b!dzie 
oferowa"a bardziej ukierunkowane 
ramy wsparcia. Priorytetem tej polityki 
jest redystrybucja p"atno$ci bezpo$red-
nich z uwzgl!dnieniem ró%norodno$ci 
rolników, sektorów i regionów oraz ich 
specyficznych potrzeb. Po raz pierwszy 
p"atno$ci bezpo$rednie b!d# obejmo-
wa"y system wsparcia specjalnego sta-
nowi#cy odpowied' na wyzwanie, jakim 
jest odnowa pokoleniowa: rolnicy w wie-
ku do 40 lat b!d# otrzymywali dop"at! 
uzupe"niaj#c# przez okres maksymalnie 
pi!ciu lat.

Pa(stwa cz"onkowskie b!d# równie% mia"y 
mo%liwo$& utworzenia uproszczonego sys-
temu dla drobnych producentów rolnych. 
W ramach takiego systemu rolnicy b!d# 
mogli otrzymywa& coroczne wsparcie 
bezpo$rednie w wysoko$ci 500–1250 euro 
(przy czym w Chorwacji, na Cyprze, 
w S"owenii i na Malcie minimalna wy-
soko$& wsparcia wyniesie 200 euro), 
podlega& ograniczonym formalno$ciom 
administracyjnym i by& zwolnieni z kon-
troli wzajemnej zgodno$ci i kar, a tak%e 
z obowi#zków w zakresie zazieleniania. 
Pa(stwa cz"onkowskie maj# równie% 
prawo do wyp"acania dop"at uzupe"niaj#-
cych do hektara, przy czym tzw. p"atno$& 
redystrybucyjna do maksymalnej liczby 
hektarów na gospodarstwo b!dzie usta-
lana przez organy krajowe wed"ug cha-
rakterystyki strukturalnej gospodarstw 
w danym kraju28.

Ponadto wniosek Komisji Europejskiej 
dotycz#cy nowego rozporz#dzenia 
w sprawie EFRROW obejmuje projekt 
sprawdzonych $rodków s"u%#cych 
wzmocnieniu zrównowa%onego cha-
rakteru mniejszych gospodarstw ro-
dzinnych. Obejmuj# one mi!dzy innymi 
wsparcie na rzecz szkolenia i doradz-
twa (np. transfer wiedzy, zarz#dzanie 
gospodarstwem)29, poprawy sytuacji 
gospodarczej (np. inwestycje w $rodki 
trwa"e i inwestycje maj#tkowe, rozwój 
dzia"alno$ci gospodarczej)30, wspó"pra-
cy w celu przezwyci!%enia wad wyni-
kaj#cych z produkcji na ma"# skal! (np. 
tworzenie grup producentów, wspólne 
tworzenie krótkich "a(cuchów dostaw, 
nowe technologie)31, rekompensaty za 
ograniczenia w zakresie ochrony $rodo-
wiska (np. dobrowolna poprawa norm 
$rodowiskowych lub dotycz#cych rol-
nictwa ekologicznego)32.

W kontek$cie og"oszenia przez 
Organizacj! Narodów Zjednoczonych 
roku 2014 Mi!dzynarodowym Rokiem 
Rolnictwa Rodzinnego europejscy mini-
strowie rolnictwa spotkali si! w Wilnie 
we wrze$niu 2013 r., aby omówi&, w jaki 

sposób wzmocni& europejski model 
rolnictwa rodzinnego w przysz"o$ci. 
Nieformalne posiedzenie zorganizowa-
ne przez litewsk# prezydencj! dotyczy"o 
przede wszystkim promowania krótkich 
"a(cuchów dostaw %ywno$ci i lokalnych 
systemów %ywno$ciowych, promowania 
wspó"pracy, zwi!kszenia si"y przetar-
gowej poprzez tworzenie spó"dzielni, 
a tak%e stosowanie innowacji i bada( na-
ukowych jako najwa%niejszych $rodków 
przysz"ej polityki unijnej.

Z uwagi na fakt, %e rodzinne gospodar-
stwa rolne stanowi# wi!kszo$& w$ród 
12 mln gospodarstw w UE, dyskusja na 
temat innowacyjnych rodzajów podej-
$cia do promowania modelu rolnictwa 
rodzinnego i wzmacniania jego zrów-
nowa%onego charakteru z pewno$ci# 
b!dzie kontynuowana. Poza zakresem 
wniosków dotycz#cych nowej WPR 
istniej# kwestie decyduj#ce o d"ugo-
terminowej rentowno$ci gospodarstw 
rodzinnych, a le%#ce w gestii pa(stw 
cz"onkowskich. Do wa%nych przyk"adów 
nale%# w tym kontek$cie kwestie spad-
kowe i fiskalne towarzysz#ce mi!dzypo-
koleniowemu transferowi gospodarstw 
rodzinnych oraz potrzeba poprawienia 
dost!pu do gruntów i kapita"u. Wszystkie 
te zagadnienia s# szczególnie istotne dla 
przysz"ych pokole( m"odych rolników.

Na posiedzeniu w Wilnie ministrowie 
z zadowoleniem przyj!li inicjatyw! 
Komisj! Europejskiej, aby zainicjowa& 
wk"ad w Mi!dzynarodowy Rok Rolnic-
twa Rodzinnego konferencj# wysokiego 
szczebla na temat „Rolnictwo rodzinne: 
dialog na rzecz bardziej zrównowa%one-
go i odpornego rolnictwa w Europie i na 
$wiecie”, która odby"a si! w listopadzie 
2013 r.33. Równocze$nie Komisja roz-
pocz!"a szeroko zakrojone konsultacje 
dotycz#ce roli rolnictwa rodzinnego34. 
Zapewnia to wszystkim – obywatelom, 
organizacjom i organom publicznym – 
realn# mo%liwo$& wymiany pogl#dów 
na temat przysz"ego kszta"tu rolnictwa 
rodzinnego na ca"ym $wiecie.

28 Porozumienie polityczne w sprawie nowej WPR na lata 2014–2020 zosta"o osi#gni!te mi!dzy Komisj# Europejsk#, Rad# Europejsk# i Parlamentem Europejskim 
26 czerwca 2013 r. Jest ono oparte na szeregu wniosków legislacyjnych przedstawionych przez Komisj! jesieni# 2011 r. (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
legal-proposals/), które poprzedza"a szeroko zakrojona debata publiczna oraz komunikat „WPR do 2020 r.”.

29 Artyku"y 15 i 16 wniosku Komisji dotycz#cego nowego rozporz#dzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0627:REV2:PL:PDF.

30 Artyku"y 18 i 20 nowego rozporz#dzenia.
31 Artyku"y 28, 36 i 37 nowego rozporz#dzenia.
32 Artyku"y 29–32 nowego rozporz#dzenia.
33 http://ec.europa.eu/agriculture/events/family-farming-conference-2013_en.htm
34 http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_en.htm
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Obecnie rodzinne gospodarstwa 
rolne przewa%aj# w krajobra-
zie rolniczym: zapewniaj# 70% 

$wiatowej produkcji %ywno$ci35, zatrud-
niaj# liczn# si"! robocz#, s# równie% klu-
czowym czynnikiem rozwoju obszarów 
wiejskich na ca"ym $wiecie. Ten mo-
del produkcji chroni lokalne produkty 
oraz rozwija lokalne tradycje i kultur!. 
Wi!kszo$& rolników mieszkaj#cych na 
obszarach wiejskich stanowi# jednak 
drobni producenci rolni, którzy s# bardzo 
nara%eni na ubóstwo i g"ód.

Globalizacja i wi!ksza integracja rynków 
rolnych mo%e stanowi& szans! dla go-
spodarstw rodzinnych, poniewa% zwi!k-
szenie wydajno$ci i produkcji nie tylko 
przyczynia si! do zwi!kszenia dochodów 
gospodarstwa i poprawienia lokalnego 
bezpiecze(stwa %ywno$ciowego, lecz 

tak%e stymuluje gospodark! w szerszym 
sensie i przyczynia si! do szerzej zakro-
jonego bezpiecze(stwa %ywno$ciowego 
i ograniczania ubóstwa.

Ograniczanie ubóstwa w krajach rozwi-
jaj#cych si! wymaga przyspieszonej pro-
dukcji podstawowych produktów przez 
rodzinne gospodarstwa rolne. To, czy ten 
niezb!dny wzrost jest mo%liwy i wystar-
czaj#cy, b!dzie zale%a"o od panuj#cego 
klimatu politycznego i gospodarczego 
oraz od obecno$ci instytucji zajmuj#cych 
si! tworzeniem i stosowaniem odpowied-
niej wiedzy rolniczej, zarz#dzaniem dost!-
pem do gruntów i wody oraz otwartymi 
rynkami – a wszystko to w kontek$cie 
gwarantowania wysokiej jako$ci dóbr 
publicznych. Wiele pa(stw poczyni"o 
znaczne kroki w tym kierunku, ale droga 
do celu jest d"uga. We wszystkich krajach 

rodzinne gospodarstwa rolne wymagaj# 
wsparcia, poniewa% stanowi# podstaw! 
spo"eczno$ci wiejskiej i stabilno$ci spo-
"ecznej. Dlatego kluczowe znaczenie ma 
uznanie ich ogromnej warto$ci i potencja-
"u, a tak%e opracowanie ukierunkowanej 
polityki zgodnej z krajow# i lokaln# poli-
tyk# gospodarcz#.

Rodzinne gospodarstwa rolne  
w kontek!cie ogólno!wiatowym 

Organizacja Narodów Zjednoczonych og$osi$a rok 2014 Mi"dzynarodowym Rokiem 
Rolnictwa Rodzinnego. Ma to na celu poszerzenie wiedzy na temat tego, w%jaki sposób 
gospodarstwa rodzinne pomagaj' $agodzi) g$ód i%ubóstwo, zapewnia) bezpiecze&stwo 
#ywno!ciowe i%poprawia) *ród$a utrzymania. W%tym kontek!cie rodzinne gospodarstwa 
rolne odgrywaj' szczególnie istotn' rol" w%krajach rozwijaj'cych si". Inne kwestie, takie 
jak zró#nicowanie sytuacji kobiet i%m"#czyzn, wp$ywaj' na gospodarstwa rodzinne we 
wszystkich regionach !wiata. Przez ca$y Mi"dzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego 
Europa b"dzie uczestniczy) w%debacie mi"dzynarodowej. 
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35 Zob. FAO: Coping with the food and agriculture challenge. http://www.fao.org/(leadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Coping_with_food_and_
agriculture_challenge__Smallholder_s_agenda_Final.pdf

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Coping_with_food_and_agriculture_challenge__Smallholder_s_agenda_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Coping_with_food_and_agriculture_challenge__Smallholder_s_agenda_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Coping_with_food_and_agriculture_challenge__Smallholder_s_agenda_Final.pdf
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Definicja rolnictwa 
rodzinnego

Poj!cie rolnictwa rodzinnego obejmuje 
wiele mo%liwo$ci, które mog# ró%ni& si! 
w zale%no$ci od kultury, regionu, kra-
ju itd. W rezultacie nie ma uniwersalnej 
definicji rolnictwa rodzinnego. Istniej# 
jednak pewne wspólne zasady, które 
definiuj# rolnictwo rodzinne jako pro-
dukcj! w rolnictwie, le$nictwie, rybo"ów-
stwie, pasterstwie i akwakulturze, któr# 
zarz#dza i prowadzi rodzina i która zale%y 
g"ównie od pracy cz"onków tej rodziny, 
w tym zarówno kobiet, jak i m!%czyzn. 
Rodzina i gospodarstwo s# ze sob# zwi#-
zane, wspólnie si! rozwijaj# i "#cz# funkcje 
gospodarcze, $rodowiskowe, reprodukcyj-
ne, spo"eczne i kulturowe. Definicja ta nie 
obejmuje kryterium rozmiaru. Rodzinne 
gospodarstwa rolne niekoniecznie s# 
ma"e. To, co w jednym regionie uwa%ane 
jest za ma"e gospodarstwo, mo%e takim 
nie by& w innym regionie.

Ograniczanie ubóstwa 
przez usuwanie ró%nic 
w traktowaniu kobiet 
i m'%czyzn
Eliminowanie ró%nic w traktowaniu ko-
biet i m!%czyzn, osi#ganie równowagi 
p"ci i wzmacnianie pozycji kobiet ma 
podstawowe znaczenie dla zrównowa%o-
nego rozwoju. Jako %e utrzymanie rodzin 
rolniczych zale%y od pracy wykonywanej 
przez ka%dego cz"onka rodziny, przetrwa-
nie takich gospodarstw w du%ym stopniu 
zale%y od po"#czonych wysi"ków zarówno 
kobiet, jak i m!%czyzn. Spo"eczno$ci wiej-
skie tradycyjnie charakteryzuj# si! rozró%-
nieniem ról p"ci. W wi!kszo$ci przypadków 
m!%czy'ni uwa%ani s# za g"ow! rodziny 
i posiadaj# tytu" w"asno$ci. M!%czy'ni cz!-
$ciej zajmuj# si! równie% podejmowaniem 
decyzji, transakcjami na rynku i finansa-
mi. W ramach strategii maj#cych na celu 
usuwanie ró%nic w traktowaniu kobiet 
i m!%czyzn zach!ca si! jednak kobiety 
do przyjmowania bardziej wp"ywowej roli. 
Na przyk"ad wiele krajów w Afryce rozpo-
cz!"o reformowanie polityki i przepisów 

dotycz#cych obszarów wiejskich, tak aby 
by"y one korzystne dla kobiet i grup szcze-
gólnie wra%liwych36.

Gospodarstwa rodzinne na ca"ym $wiecie 
napotykaj# szereg problemów, na przy-
k"ad trudno$ci w dost!pie do zasobów, 
brak wymiany pokoleniowej oraz niewy-
starczaj#ce szkolenia lub ich brak. Kobiety 
zajmuj#ce si! rolnictwem do$wiadczaj# 
jednak wi!kszych niedogodno$ci. Na 
przyk"ad w wielu kulturach dost!p do 
gruntów i w"asno$ci jest uzale%niony od 
p"ci i to m!%czy'ni s# uprawnieni do dzie-
dziczenia ziemi, przez co kobiety pozo-
stawione s# w trudnej sytuacji, nie maj# 
praw do nieruchomo$ci i znajduj# si! 
w pozycji wspó"zale%nej. Takie sytuacje 
zmuszaj# kobiety do pracy na gruntach 
posiadanych przez ich m!%ów. Realia 
te s# jeszcze trudniejsze w przypadku 
kobiet samotnych, rozwiedzionych lub 
owdowia"ych37.

Istnieje potrzeba wyniesienia kobiet 
z tej drugorz!dnej roli i sprawienia, by 
ich praca w sektorze rolnym by"a bardziej 
widoczna, co umo%liwi podj!cie dalszych 
dzia"a( i poprawienie warunków %ycia 
na obszarach wiejskich. Ponadto uzna-
nie i wzmocnienie decyduj#cej roli, jak# 
m"odzie% odgrywa w poprawie $rodków 
utrzymania, a tak%e uznanie, %e kobiety 
i m!%czy'ni w ka%dym wieku s# podmio-
tami równorz!dnymi i mog# kszta"towa& 
przysz"y rozwój rodzinnych gospodarstw 
rolnych, jest kluczowe dla ograniczania 
ubóstwa. Polityka publiczna chroni#ca 
kobiety i m"odzie% oraz u"atwiaj#ca ich 
dost!p do gruntów, zasobów, edukacji 
i kredytów mo%e znacz#co przyczyni& si! 
do poprawy konkurencyjno$ci gospo-
darstw rodzinnych. Dzia"ania szkolenio-
we maj#ce pomóc kobietom i m"odym 
rolnikom w poprawieniu w"asnej kon-
kurencyjno$ci uznawane s# za priorytet 
w kontek$cie rolnictwa rodzinnego i pro-
gramu rozwoju obszarów wiejskich.

Na przyk"ad w 2010 r. w ramach progra-
mu wsparcia rolnictwa w Zambii opra-
cowano inicjatyw! na rzecz poprawy 

sytuacji kobiet na obszarach wiejskich 
poprzez zapewnienie szkolenia technicz-
nego dotycz#cego umiej!tno$ci w za-
kresie rolnictwa i przedsi!biorczo$ci38. 
Inicjatywa ta doprowadzi"a do uzyska-
nia przez kobiety wi!kszej kontroli nad 
dochodami gospodarstwa domowego 
oraz do wi!kszego zaanga%owania si! 
w podejmowanie decyzji zarówno we 
w"asnych domach, jak i w spo"eczno$ci. 
Ponadto badania przeprowadzone przez 
inicjatyw! na rzecz analizowania wp"ywu 
nauk i technologii rolniczych (Agricultural 
Science and Technology Indicators, ASTI) 
oraz w ramach projektu dotycz#cego roli 
kobiet afryka(skich w nauce i rozwoju 
w dziedzinie rolnictwa (African Women in 
Agricultural Research and Development, 
AWARD) w 2008 r. wykaza"o znacz#cy 
wzrost odsetka %e(skiego personelu 
w szkolnictwie wy%szym w dziedzinie 
nauk rolniczych w porównaniu z sytuacj# 
w 2001 r.39.

W Europie Komisja Kobiet w Komitecie 
Copa ustanowi"a nagrod! za innowa-
cyjno$& dla rolniczek, której celem jest 
promowanie pozytywnego wizerunku 
kobiet oraz okre$lenie obszarów, w któ-
rych rolniczki mog# zaprezentowa& swoje 
zdolno$ci w zakresie innowacji40.

36 Zob. Report: Fight poverty through accessing women land rights. http://www.ippmedia.com/frontend/?l=59519
37 Zob. International Land Coalition (mi!dzynarodowa koalicja ds. gruntów): Women’s land rights and gender justice in governance. http://www.landcoalition.org/sites/default/

(les/ILC_Network_Contribution_CEDAW_(nal.pdf
38 Zob. OECD: The Agriculture Support Programme. http://www.oecd.org/dac/gender-development/47562531.pdf
39 Zob. FAO: Documenting the gender gap in agriculture. http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e03.pdf
40 Zob. COPA-Cogeca European Farmers. http://www.copa-cogeca.be/img/user/(le/Prixfemin/CF(11)9108en.pdf
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Mi'dzynarodowy Rok 
Rolnictwa Rodzinnego

W 2008 r. +wiatowe Forum Rolnicze 
we wspó"pracy z najwa%niejszymi re-
gionalnymi sieciami organizacji rolni-
ków w gospodarstwach rodzinnych 
w Afryce, Azji i Ameryce ,aci(skiej zaini-
cjowa"o kampani! na rzecz og"oszenia 
Mi!dzynarodowego Roku Rolnictwa 
Rodzinnego.

W 2012 r. Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych og"osi"o 2014 r. 
Mi!dzynarodowym Rokiem Rolnictwa 
Rodzinnego i powierzy"o FAO jego reali-
zacj! we wspó"pracy z rz#dami krajowymi 
oraz innymi organami i agencjami ONZ.

Oficjalne rozpocz!cie Mi!dzynarodo-
wego Roku Rolnictwa Rodzinnego od-
by"o si! 22 listopada 2013 r. w Nowym 
Jorku. Celem tego roku tematycznego 
jest podniesienie statusu rolnictwa ro-
dzinnego na $wiecie przez podkre$lenie 
jego roli w ograniczaniu g"odu i ubó-
stwa, zapewnianiu bezpiecze(stwa 

%ywno$ciowego i %ywieniowego, popra-
wianiu $rodków utrzymania, zarz#dzaniu 
zasobami naturalnymi i przyczynianiu si! 
do zrównowa%onego rozwoju, w szcze-
gólno$ci na obszarach wiejskich.

Mi!dzynarodowy Rok Rolnictwa 
Rodzinnego stanowi dla rolników, kon-
sumentów, organizacji $rodowiskowych, 
organów krajowych, agencji mi!dzy-
narodowych i zainteresowanych stron 
spo"ecze(stwa obywatelskiego niepo-
wtarzaln# mo%liwo$& podj!cia wspó"pra-
cy na rzecz czterech konkretnych celów:

a) wspieranie rozwoju polityki sprzyja-
j#cej rolnictwu rodzinnemu o zrów-
nowa%onym charakterze,

b) podniesienie poziomu wiedzy, po-
szerzenie komunikacji oraz zwi!k-
szenie $wiadomo$ci spo"ecze(stwa,

c) lepsze zrozumienie potrzeb, poten-
cja"u i ogranicze( rolnictwa rodzin-
nego, aby zapewni& dost!pno$& 
wsparcia technicznego,

d) stworzenie synergii na potrzeby 
zrównowa%ono$ci.

Komisja Europejska zorganizowa!a konferencj$ „Rolnictwo rodzinne – 

Dialog na rzecz bardziej zrównowa#onego i odpornego rolnictwa 

w Europie i na %wiecie”, która odby!a si$ w Brukseli 29 listopada 2013 r. 

Jej celem by!o podkre%lenie ró#norodno%ci gospodarstw rodzinnych 

w Europie i na %wiecie oraz uwydatnienie warto%ci rolnictwa 

rodzinnego jako zrównowa#onego modelu wiejskiego, wydajnego 

producenta #ywno%ci, )ród!a dochodu, )ród!a warto%ci kulturowych 

i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie rolnictwa, a tak#e gwaranta 

ochrony %rodowiska i ró#norodno%ci biologicznej. Uczestnicy zyskali 

lepsze zrozumienie roli rolnictwa rodzinnego, kluczowych wyzwa' 

i priorytetów na przysz!o%&, a tak#e najlepszych sposobów wspierania 

rodzinnych gospodarstw rolnych.

Mimo oczywistych ró#nic pomi$dzy poszczególnymi regionami 

i krajami istnieje równie# szeroka p!aszczyzna wspólna. Na konferencji 

w Brukseli zaj$to si$ zatem wspólnymi problemami i mo#liwo%ciami,  

takimi jak wk!ad w trwa!y wzrost gospodarczy, innowacyjno%& oraz  

potencja! organizacji rolników.

Wyniki konferencji b$d" stanowi& wk!ad w europejsk" regionaln" 

konferencj$ FAO, która ma odby& si$ w kwietniu 2014 r. w Bukareszcie 

(Rumunia), oraz w wydarzenia zwi"zane z rolnictwem rodzinnym, które 

b$d" organizowane w 2014 r.

Konferencja wysokiego szczebla na temat rolnictwa rodzinnego

©
 Kom

isja Europejska



14

Przegl!d Obszarów Wiejskich UE nr 17

Ogromn# wi!kszo$& gospodarstw 
rolnych na $wiecie stanowi# 
rodzinne gospodarstwa rolne. 

Pomimo istniej#cych na ca"ym $wiecie 
istotnych ró%nic pod wzgl!dem wielko-
$ci gospodarstw, systemów produkcji, 
integracji rynkowej oraz wykorzystywa-
nych technologii i kapita"u model zorien-
towany na rodzin! nadal jest podstaw# 

rozwoju dzia"alno$ci rolniczej, zarz#dza-
nia zadaniami w gospodarstwie i prze-
kazywania maj#tku. Wed"ug danych 
statystycznych FAO43 na ca"ym $wiecie 
jest oko"o 800 mln producentów stosu-
j#cych rodzinny model rolnictwa; repre-
zentuj# oni 1,3 mld pracowników rolnych 
na ca"ym $wiecie i stale wykazuj# si! zdol-
no$ci# rozwoju.

Rolnictwo rodzinne w krajach najs#abiej 
rozwini'tych – Afryka Subsaharyjska  
w centrum uwagi 

Rolnictwo zajmowa$o wa#ne miejsce w%debacie Rio+2041. 
Wykorzystuje to spo$ecze&stwo obywatelskie, które 
wzywa do przypisania rolnictwu rodzinnemu wy#szego 
statusu w%mi"dzynarodowym programie politycznym. 
Najnowsze badania RuralStruc42 rzucaj' !wiat$o na 
potencjaln' rol" rolnictwa rodzinnego dla rozwoju, 
szczególnie w%Afryce.

©
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41 )ród"o: http://www.uncsd2012.org.
42 Program RuralStruc dotycz#cy „Strukturalnych wymiarów liberalizacji w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” jest transregionalnym przedsi!wzi!ciem badawczym 

realizowanym w latach 2006–2010 pod egid# Departamentu Zrównowa%onego Rozwoju w Banku +wiatowym. Celem programu RuralStruc jest osi#gni!cie lepszego 
zrozumienia skutków integracji gospodarczej w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w krajach rozwijaj#cych si!. )ród"o: http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:21079721~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258644,00.html.

43 )ród"o: http://www.fao.org/(leadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf.
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Z inicjatywy Banku +wiatowego, 
Mi!dzynarodowego Funduszu Rozwoju 
Rolnictwa (IFAD), Francuskiej Agencji 
Rozwoju (AFD) i CIRAD (francuskiej or-
ganizacji na rzecz bada( w dziedzinie 
rolnictwa) oraz we wspó"pracy z zespo-
"ami krajowymi w ramach programu 
RuralStruc zbadano zmiany strukturalne 
w rolnictwie, które nast#pi"y po liberali-
zacji rynków w siedmiu krajach, a miano-
wicie w Meksyku, Senegalu, Mali, Kenii, 
na Madagaskarze, w Maroku i Nikaragui. 
Badanie opiera"o si! na kompleksowym 
sonda%u obejmuj#cym 8 tys. rodzin.

Rolnictwo i program 
rozwoju

W badaniach RuralStruc zwraca si! 
uwag! na to, %e strukturalne reformy 
gospodarcze przeprowadzone w latach 
osiemdziesi#tych XX w. w wielu krajach 
najs"abiej rozwini!tych spowodowa"y 
wycofanie si! pa(stwa z sektora rolne-
go. W Afryce Subsaharyjskiej skutkiem 
tej zmiany by"o wystawienie rolników 
na $wiatow# konkurencj! ze strony ob-
szarów o znacznie wi!kszej wydajno$ci. 
Spo"eczno$ci wiejskie g"!boko odczu"y 
wynik"y w ten sposób kryzys w sekto-
rze rolnym, co doprowadzi"o do porzu-
cenia infrastruktury wiejskiej i wzrostu 
poziomu ubóstwa i g"odu na obszarach 
wiejskich.

Ponadto w Afryce Subsaharyjskiej, 
w przeciwie(stwie do innych regionów 
w $wiecie, nie nast#pi"y przemiany go-
spodarcze prowadz#ce do powa%nego 
przej$cia z rolnictwa na uprzemys"owie-
nie, któremu towarzyszy"oby powstanie 
nowych 'róde" zatrudnienia. Mimo to 
zaistnia"y przemiany urbanizacyjne.

Rolnictwo rodzinne 
i zatrudnienie

W Afryce Subsaharyjskiej ma nast#pi& ma-
sowy nap"yw m"odzie%y na rynek pracy. 
Do 2025 r. osi#gnie on 25 mln osób rocz-
nie44, co oznacza, %e do tego czasu trzeba 
utworzy& na obszarach wiejskich prawie 
200 mln miejsc pracy. Sektor rolnictwa 
b!dzie przez jaki$ czas dominowa", jako 
%e w innych sektorach mo%liwo$ci za-
trudnienia pozostaj# ograniczone. Poza 
bezpiecze(stwem %ywno$ciowym two-
rzenie miejsc pracy sta"o si! kluczowym 
czynnikiem rozwoju sektora rolnego, 
przy czym szczególny nacisk k"adzie si! 
na wspieranie rolnictwa rodzinnego jako 
spo"eczno-ekonomicznego modelu, który 
tworzy miejsca pracy i pozwala zachowa& 
obszary wiejskie t!tni#ce %yciem. Badanie 
wykaza"o równie%, %e ubóstwo jest do-
tkliwe i wyst!puje powszechnie: niemal 
80% gospodarstw domowych obj!tych 
badaniami zarabia znacznie mniej ni% dwa 
dolary na osob! dziennie.

Zgodnie z programem RuralStruc nast!-
puj#ce trzy cele powinny by& strategiczne 
dla regionu:

Rozwój rynków regionalnych

Poza pewnymi wyj!tkami drobni produ-
cenci nie maj! przewagi komparatywnej 
na "wiatowym rynku. Rynki produktów 
spo#ywczych na poziomie regionalnym 
nadal s! bardziej dost$pne i charaktery-
zuj! si$ silnym i stabilnym popytem. Ich 
rozwój dzi$ki okre"lonym formom wsparcia 
jest kluczowy dla dalszej innowacyjno"ci 
i ró#nicowania dzia%alno"ci na obszarach 
wiejskich.

Zwi'kszenie zró%nicowania 
dochodów

Mimo #e w gospodarstwach domowych na 
ogó% prowadzona jest dzia%alno"& pozarol-
nicza, to zwrot finansowy z tej dzia%alno"ci 
jest bardzo ma%y, poniewa# miejsca pracy 
poza rolnictwem s! nieliczne i niskop%at-
ne. Zazwyczaj najubo#si nie maj! dost$pu 
do takiej pracy, co trzyma ich w pu%apce 
ubóstwa. Aby rozwija& ró#norodno"& dzia-
%alno"ci, trzeba wspiera& najubo#szych rol-
ników i chroni& ich maj!tek.

Opracowanie strategii  
zwi(zanych z danym terytorium

Tylko jasna, integracyjna strategia wspar-
cia rolnictwa rodzinnego mo#e ograniczy& 
ubóstwo na obszarach wiejskich i zdyna-
mizowa& rozwój z korzy"ci! dla mo#liwie 
najwi$kszej liczby rolników. Konieczne s! 
znaczne inwestycje w infrastruktur$, szko-
lenia, innowacje, funkcjonuj!ce rynki i inte-
gracj$ regionaln!. Takie inwestycje musz! 
opiera& si$ na zintegrowanych strategiach 
rozwoju wyra'nie ukierunkowanych na 
zwalczanie ubóstwa. Chocia# przez d%u#-
szy czas preferowano nieskoordynowane 
podej"cie sektorowe, lepszym rozwi!za-
niem s! lokalne i partycypacyjne metody 
z rzeczywistymi priorytetami dzia%ania. 
Rolnictwo rodzinne zwi!zane z terytoriami 
mog%oby wówczas w pe%ni odgrywa& swoj! 
rol$ we wspieraniu rozwoju.
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44 Sprawozdanie Population Reference Bureau (biuro ds. ludno$ci) na temat sytuacji nastolatków i m"odzie%y w Afryce Subsaharyjskiej.  
)ród"o: http://www.prb.org/pdf12/status-report-youth-subsaharan-Africa.pdf.
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Z uwagi na fakt, %e gospodarstwa 
rodzinne wszystkich rozmiarów 
staraj# si! sprosta& wyzwaniu 

zwi#zanemu z globalizacj# i kryzysem 
gospodarczym oraz wyzwaniu $rodo-
wiskowemu polegaj#cemu na osi#gni!-
ciu trwa"ego wzrostu gospodarczego 
i ochronie ró%norodno$ci biologicznej, 
innowacje w rolnictwie s# zapewne istot-
niejsze ni% kiedykolwiek wcze$niej.

Ogromn# wi!kszo$& wszystkich gospo-
darstw rolnych w Unii Europejskiej mo%-
na zaliczy& do rodzinnych gospodarstw 
rolnych: oznacza to, %e z jednej strony 
s# one równoznaczne z prowadzeniem 
dzia"alno$ci rolniczej na ma"# skal!, 

a z drugiej dominuj# w klasie najwi!k-
szych gospodarstw, spo$ród których 60% 
prowadz# rodziny.

Chocia% w Europie prowadzone s# za-
awansowane badania zwi#zane z rolnic-
twem, obecnie podejmowane s# wspólne 
wysi"ki maj#ce zapewni& zmniejszenie 
ró%nicy pomi!dzy wynikami bada( na-
ukowych a zró%nicowanymi wymogami 
systemów rolniczych. Priorytetem w dzie-
dzinie innowacji w programach rozwo-
ju obszarów wiejskich (PROW) na lata 
2014–2020 b!dzie zagwarantowanie, aby 
nowe prze"omowe pomys"y nie pozosta-
"y niezauwa%one oraz aby wymiana wie-
dzy by"a wykorzystywana jako narz!dzie 

s"u%#ce rozwi#zywaniu pojawiaj#cych si! 
problemów.

Przewiduje si!, %e rozwini!te sieci i part-
nerstwa b!d# stanowi"y podstawow# 
infrastruktur! wspieraj#c# przysz"e in-
nowacje w rolnictwie, przy czym nacisk 
zostanie po"o%ony na nadrz!dne warunki 
ramowe – na przyk"ad wdra%anie "#czy 
szerokopasmowych na obszarach wiej-
skich lub powi#zanie wspólnej polityki 
rolnej ze $rodkami ochrony $rodowiska. 
Sieci innowacyjne tworz# korzystne wa-
runki dla partnerów w zakresie bada( 
i innowacji, aby mogli wspó"pracowa& 
i osi#ga& wyniki lepsze i szybsze w po-
równaniu z istniej#cymi rozwi#zaniami.

Innowacje w rodzinnych  
gospodarstwach rolnych

Wszystkie przedsi"biorstwa musz' wprowadza) innowacje, je#eli maj' si" rozwija). 
Rodzinne%gospodarstwa rolne nie s' wyj'tkiem. Przez planowanie z%wyprzedzeniem 
i%opracowywanie nowych rodzajów podej!cia rolnicy mog' zwi"kszy) produkcj", tworzy) 
nowe i%ulepszone produkty, znajdowa) nowe *ród$a dochodu i%ró#nicowa) je oraz 
zachowywa) zrównowa#ony charakter pod wzgl"dem !rodowiskowym. Innowacyjne 
gospodarstwa rolne s'%bardziej nara#one na burze, zarówno gospodarcze, jak 
i%meteorologiczne.
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W programach rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2014–2020 nacisk zostanie 
po"o%ony na innowacje w najszerszym 
znaczeniu tego s"owa. Programy te b!d# 
skupione na poprawie konkurencyjno-
$ci poprzez transfer wiedzy, na lepszych 
powi#zaniach pomi!dzy rolnictwem, 
produkcj# %ywno$ci i le$nictwem a na-
ukowcami oraz na innowacji jako podsta-
wie lepszej efektywno$ci $rodowiskowej.

Pekka Pesonen twierdzi, %e rolnicy mog# 
równie% stara& si! rozwija& „nowe mo%-
liwo$ci biznesowe z wykorzystaniem 
istniej#cych surowców”. Pod tym wzgl!-
dem na przyk"ad poj!cie biogospodarki 
mo%e stymulowa& my$lenie rolników 
z rodzinnych gospodarstw o innowa-
cyjno$ci. Komisja Europejska w swoim 
komunikacie na temat biogospodarki 
z lutego 2012 r.45 zwraca uwag!, %e sku-
pienie si! na lepszym zarz#dzaniu za-
sobami biologicznymi Europy stanowi 
element przechodzenia na gospodark! 
niskoemisyjn#, w której zale%no$& od pa-
liw kopalnych jest ograniczona. Rolnicy 
jako zarz#dzaj#cy zasobami biologicz-
nymi UE stanowi# pierwsz# lini! w bio-
gospodarce, a ich wiedza mo%e pomóc 
w stymulowaniu innowacji.

Pekka Pesonen zwraca uwag!, %e inno-
wacje $rodowiskowe, takie jak robienie 
„czego$ nowego, czego$ wi!cej” przy 
istniej#cych zasobach, mog# mie& pozy-
tywny wp"yw na dochody gospodarstw 
rolnych. Przytacza on przyk"ad rolników, 
którzy zacz!li dostarcza& gnojowic! do 
bioreaktorów, z których energia zasila"a 
gospodarstwo, co w konsekwencji obni-
%y"o koszty bie%#ce gospodarstwa.

Zakres innowacji

Rodzinne gospodarstwa rolne powin-
ny traktowa& innowacje kompleksowo. 
Innowacja mo%e mie& charakter techno-
logiczny – mo%e polega& na inwestowaniu 
w nowe urz#dzenia i procesy lub na ich wy-
najdowaniu. Inne formy innowacji mog# 
wymaga& mniejszych nak"adów pocz#t-
kowych. Mo%na wprowadza& nowe pomy-
s"y i rodzaje podej$cia do wprowadzania 
produktów do obrotu i ich dystrybucji 
lub zwi!ksza& swoje dochody poprzez 
innowacje organizacyjne – na przyk"ad 
wspó"prac! przy dostarczaniu %ywno$ci 
bezpo$rednio do konsumentów.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny 
COPA-COGECA, unijnego organu re-
prezentuj#cego europejskich rolników 
i spó"dzielnie rolnicze, mówi, %e „in-
nowacje s# niezb!dne dla wszystkich 
ogniw "a(cucha dostaw %ywno$ci” oraz 
%e w innowacje powinny inwestowa& 
nie tylko przedsi!biorstwa rolne, prze-
twórcy %ywno$ci, dystrybutorzy lub 
detali$ci. Podkre$la, %e „rolnicy musz# 
si! sami zaanga%owa&; inwestowanie 
w innowacje stanowi dla rolników lep-
sz# gwarancj! na przysz"o$& ni% p"atno-
$ci w ramach 1. filara”.

©
 Kom

isja Europejska

45 COM(2012) 60: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0060:FIN:PL:PDF.
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Warunki ramowe 
dla innowacji

Matteo Bartolini, prze-
wodnicz#cy Europejskiej 
Rady M"odych Rolni ków 
(CEJA), twierdzi, %e re-
gulacja stanowi tylko 
jeden z warunków 
ramowych niezb!d-
nych do stymulo-
wania innowacji na 
poziomie rodzinnych 
gospodarstw rolnych. 
Osoby odpowiedzial-
ne za wyznaczanie 
kierunków polityki 

powinny równie% skupi& si! na szeroko 
zakrojonym programie rozwoju obsza-
rów wiejskich jako podstawie innowacyj-
nej gospodarki rolnej. Dodaje, %e „nale%y 
pami!ta&, i% w celu chronienia modelu 
rodzinnego gospodarstwa rolnego euro-
pejskie obszary wiejskie musz# by& lepiej 
wyposa%one pod wzgl!dem us"ug opieki 
zdrowotnej, transportu, "#czno$ci szero-
kopasmowej itp., aby unikn#& porzucania 
obszarów wiejskich”.

Kolejnym niezb!dnym warunkiem jest 
istnienie systemu, który wspiera inno-
wacje i pozwala im si! rozwija&. W reali-
zacji tego zadania pomaga europejskie 
partnerstwo innowacyjne na rzecz wy-
dajnego i zrównowa%onego rolnictwa46 – 
inicjatywa utworzona w 2012 r., która 
m.in. wykorzystuje oddolne podej$cie, 
aby "#czy& rolników, doradców, badaczy, 
przedsi!biorstwa i inne podmioty w gru-
py operacyjne. Grupy te mog# pozyski-
wa& fundusze z ró%nych 'róde", takich 
jak: Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, program ra-
mowy „Horyzont 2020”, fundusze krajowe 
itd. Tworzone s# z wykorzystaniem kon-
kretnych innowacyjnych pomys"ów w celu 
rozwini!cia ich na potrzeby praktycznego 
zastosowania. Dok"adne obszary, którymi 
b!d# zajmowa"y si! takie grupy, maj# by& 
okre$lane zgodnie z potrzebami pa(stw 
cz"onkowskich lub regionów.

Europejskie partnerstwo innowacyjne 
na rzecz wydajnego i zrównowa%one-
go rolnictwa opiera si! na interaktyw-
nym modelu innowacji, co oznacza, %e 
elementy innowacji maj# pochodzi& ze  
$rodowiska naukowego, ale te% z praktyki 

i od po$redników, w tym z rodzin nych 
gospodarstw rolnych, podmiotów 
$wiad cz#cych us"ugi doradcze oraz in-
nych podmiotów w procesie oddolnym. 
Interaktywna innowacja obejmuje istnie-
j#c# (czasami ukryt#) wiedz!, która nie 
zawsze jest $ci$le naukowa. Taka innowa-
cja na ogó" dostarcza rozwi#zania, które 
s# dobrze dostosowane do okoliczno$ci 
i które "atwiej jest wdra%a&, poniewa% 
proces partycypacyjny sprzyja przyspie-
szeniu wprowadzania, rozpowszechniania  
i akceptowania nowych pomys"ów.

Roger Waite, rzecznik 
Komisji Europejskiej 
ds. rolnictwa i rozwo-
ju obszarów wiejskich, 
twierdzi, %e partner-
stwo to b!dzie „odgry-
wa& rol! katalizatora, 
aby dopilnowa&, %eby 
wyniki bada( nauko-
wych by"y w bardziej 
systematyczny sposób 
przekszta"cane i dosto-
sowywane do potrzeb 
w zakresie praktyk rol-
niczych. Partnerstwo 
to b!dzie "#czy& ze 
sob# podmioty dzia"aj#ce na rzecz in-
nowacji, aby korzysta"y z mo%liwo$ci 
zapewnianych przez $rodek wspó"pracy 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
oraz obejmuj#ce wiele podmiotów projek-
ty w ramach programu „Horyzont 2020”47, 
który stanowi kolejn# edycj! unijnego 
programu finansowania bada( i innowacji 
o bud%ecie licz#cym wiele miliardów euro. 
Roger Waite twierdzi, %e grupy operacyjne 
b!d# „u"atwia"y przep"yw informacji oraz 
wymian! wiedzy i do$wiadcze( w zakresie 
innowacyjnych rodzajów podej$cia”.

Europejskie partnerstwo innowacyjne na 
rzecz wydajnego i zrównowa%onego rol-
nictwa b!dzie generowa"o now# wiedz! 
i nowe pomys"y oraz przekszta"ca"o ist-
niej#c# ukryt# wiedz! na ukierunkowane 
rozwi#zania, które mo%na szybciej wpro-
wadzi& w %ycie. Takie podej$cie b!dzie sty-
mulowa"o innowacje ze wszystkich stron 
i pomo%e prowadzi& badania dostosowa-
ne do zapotrzebowania.

W zach!caniu do przep"ywu informacji 
rol! koordynuj#c# odgrywaj# brokerzy 
innowacji, którzy b!d# pracowa& nad 

po"#czeniem partnerów w grupach ope-
racyjnych i pomaga& w zagwarantowaniu, 
%e innowacyjne pomys"y b!d# prowadzi& 
do konkretnych rezultatów, na przyk"ad 
poprzez znajdowanie finansowania na po-
trzeby projektów badawczych. Doskona"y 
przyk"ad brokerstwa innowacji w dzia"a-
niu – dotycz#cy flamandzkiego o$rodka 
wspierania innowacji w rolnictwie, który 
pomóg" w realizacji nowatorskiego po-
mys"u redukcji emisji amoniaku z oborni-
ka – przedstawiony zosta" w „Przegl#dzie 
Obszarów Wiejskich UE”48 jako dodatek 

do przegl#du europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrów-
nowa%onego rolnictwa.

Dzi!ki grupom operacyjnym 
rolnicy odnios# korzy$ci 
przez uzyskaniu dost!pu 
do najnowszych osi#gni!& 
i wyników bada(, natomiast 
naukowcy zyskaj# lepsze 
zrozumienie codziennych wy-
zwa(, przed którymi stoj# rol-
nicy. Powinno to skutkowa& 
szybszym wprowadzaniem 
innowacji przez rolników oraz 
szybszym i lepiej ukierunko-

wanym reagowaniem przez naukowców, 
którzy chc# zaj#& si! rzeczywistymi potrze-
bami rynku.

Matteo Bartolini z CEJA, który jest równie% 
cz"onkiem organu steruj#cego wysokie-
go szczebla europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego, zwraca uwag!, %e „cel eu-
ropejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównowa%onego 
rolnictwa jest szczególnie u%yteczny pod 
wzgl!dem kontaktowania wi!kszej liczby 
rolników z sieciami badawczymi i szko"ami 
wy%szymi”.

Matteo Bartolini podkre$la potrzeb! 
wspierania wszystkich potencjalnych in-
nowatorów, zauwa%aj#c, %e „brak dost!pu 
do kapita"u i kredytu to szczególny pro-
blem dla m"odzie%y w tym sektorze, po-
dobnie jak kosztowne inwestycje o niskiej 
stopie zwrotu dokonywane w pierwszych 
kilku latach dzia"alno$ci rolniczej. Dlatego 
w"a$nie kluczowe znaczenie ma dost!p-
no$& wsparcia publicznego na wprowa-
dzanie innowacyjnych, nowoczes nych 
praktyk rolniczych w pierwszych latach 
gospodarowania” – mówi.

46 http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
47 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
48 Zob. „Przegl#d Obszarów Wiejskich UE” nr 16, s. 11: „Transfer wiedzy i innowacje w polityce rozwoju obszarów wiejskich”,  

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/RR-16/PL_K3AJ13016PLN.pdf.
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Tworzenie sieci innowacji

Sieci rolnicze i us"ugi doradcze odgry-
waj# zasadnicz# rol! w promowaniu 
innowacyjnych praktyk w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych – czy to inno-
wacji biznesowych, czy $rodowiskowych, 
czy opartych na nowej lub tradycyjnej 
wiedzy. Jednym z przyk"adów jest projekt 
InCrops, finansowany przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego.

InCrops zapewnia nieodp"atne wspar-
cie przedsi!biorstwom na wschodzie 
Anglii, którego celem jest zach!canie 
do korzystania z technologii opartych 
na 'ród"ach odnawialnych i biotechno-
logii oraz z technologii niskoemisyjnych. 
Zapewnia doradztwo w zakresie rozwo-
ju lub wprowadzania bioproduktów wy-
tworzonych z ro$lin, alg oraz odpadów 
rolnych i spo%ywczych.

Udana innowacja skutkuje nowymi lub 
wi!kszymi 'ród"ami dochodu dla rolni-
ków. Dzi!ki europejskiemu partnerstwu 
innowacyjnemu na rzecz wydajnego 
i zrównowa%onego rolnictwa oraz sze-
regowi $rodków w ramach programów 
wsparcia nigdy dot#d nie by"o lepszej 
pory na opracowywanie i wdra%anie 
innowacyjnych praktyk przez rodzinne 
gospodarstwa rolne w ca"ej Europie.

49 http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/pl/eu-rural-review_pl.cfm

Leavs Limited

Richard Wright, który prowadzi gospodarstwo 

w hrabstwie Norfolk, dostrzeg! mo#liwo%& 

opracowania ekologicznego opakowania 

wykonanego z suchych li%ci, ekspandowa-

nej kukurydzy i s!omy j$czmiennej, przy 

czym cz$%& tych surowców pochodzi 

z w!asnego gospodarstwa. Pó)niej za!o#y! 

przedsi$biorstwo Leavs Limited, którego 

celem jest wytwarzanie produktów, które 

przyczyniaj" si$ do zmniejszenia na sk!adowiskach ilo%ci odpadów 

opakowaniowych z tworzyw sztucznych i pomagaj" w ograniczeniu 

wykorzystania syntetycznych opakowa' na bazie ropy naftowej. Opakowania 

Leavs Limited s" ekologiczne i biodegradowalne. Richard Wright otrzyma! 

w ramach projektu InCrops pomoc w formie niewielkiej dotacji oraz porady 

w zakresie innowacji produktowej i marketingu.

Wi$cej informacji mo#na znale)& na stronie internetowej Leavs Limited: 

http://www.leavs-packaging.co.uk/

Norfolk Saffron

Sally Francis jest rolniczk" w rodzinnym gospodarstwie w hrabstwie Norfolk 

we wschodniej Anglii. Ma równie# dyplom w dziedzinie botaniki rolnej i przez 

kilka lat na ma!" skal$ uprawia!a szafran. Dostrzeg!a mo#liwo%& innowacji 

produktowej i postanowi!a zwi$kszy& skal$ produkcji, otrzymuj"c w ramach 

projektu InCrops pomoc na uzyskanie %rodków na zakup specjalistycznych 

maszyn, prace projektowe i marketing oraz na powi$kszenie powierzchni 

gruntów pod upraw". We wspó!pracy z InCrops Sally Francis zbada!a równie# 

mo#liwo%& wspó!pracy z gorzelni", aby stworzy& napój na bazie szafranu.

Przedsi$biorstwo Norfolk Sa*ron dzia!a ju# od czterech lat. Sprzedaje 

szafran, który ma certyfikat najwy#szej mi$dzynarodowej klasy dla przypraw, 

a tak#e zwi"zane z nimi akcesoria, takie jak mo)dzierze i t!uczki, oraz 

ksi"#k$ kucharsk". Niedawno wprowadzi!o na rynek likier pomara'czowy 

i szafranowy. Norfolk Sa*ron zró#nicowa!o równie# swoj" dzia!alno%&, 

organizuj"c warsztaty piekarskie i farbiarskie z wykorzystaniem szafranu.

Przedsi$biorstwo to pokazuje, w jaki sposób wsparcie i us!ugi doradcze 

mog" by& skuteczne, je#eli s" dobrze ukierunkowane. Wed!ug Sally 

Francis wspó!praca z InCrops „oszcz$dzi!a mnóstwo czasu, a tak#e da!a 

kilka doskona!ych pomys!ów”.

Wi$cej informacji mo#na znale)& na stronie internetowej Norfolk Sa*ron: 

http://www.norfolksa+ron.co.uk

Wsparcie innowacji w ramach projektu InCrops
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Kompleksowy przegl'd informacji na temat transferu wiedzy  
i%innowacji w%polityce rozwoju obszarów wiejskich mo#na znale*) 
w%„Przegl'dzie Obszarów Wiejskich UE”49 nr 16.

Transfer wiedzy  
i innowacje w polityce  

rozwoju obszarów wiejskich
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PL

lato 2013Przegl!d
Obszarów Wiejskich UE 

Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sfinansowa!a

http://www.leavs-packaging.co.uk/


20

Przegl!d Obszarów Wiejskich UE nr 17

Dlaczego rolnictwo rodzinne – na 
którym opiera si! 97% wszyst-
kich gospodarstw rolnych – jest 

tak powszechne w wi!kszo$ci regionów 
Europy? Nie mo%na tego wyja$ni& igno-
rowaniem przez rolnictwo zmian tech-
nologicznych: nowe odmiany i maszyny 
nieustannie pojawia"y si! zarówno w od-
niesieniu do upraw, jak i do hodowli zwie-
rz#t. Równowa%enie wy%szych kosztów 
produkcji i ni%szych realnych cen produk-
tów podtrzymywa"o presj! gospodarcz#, 
natomiast znane, tymczasowe problemy 
zwi#zane z pogod#, chorobami i wahania-
mi na rynku wystawia"y na prób! wszelkie 
struktury przedsi!biorstw rolnych.

Dlaczego wi!c ten model utrzymuje si!, 
podczas gdy w innych sektorach – np. 
przetwórstwa spo%ywczego i handlu de-
talicznego – dosz"o do ogromnych zmian 
pod wzgl!dem struktury i funkcjonowa-
nia? Powstanie du%ych, przemys"owych 
gospodarstw rolnych prognozowa"o kie-
dy$ wielu ekonomistów, których pomys"y 
z ograniczonym powodzeniem wypróbo-
wano w Europie +rodkowej i Wschodniej 
w drugiej po"owie ubieg"ego wieku.

Sentymentalna popularno$& w$ród pro-
ducentów, konsumentów i polityków nie 
wyja$nia wszechobecno$ci i trwa"o$ci mo-
delu rolnictwa rodzinnego w tak d"ugim 
okresie. Realia rynkowe, zmiany techno-
logiczne i przemiany spo"eczne, takie jak 
atrakcyjno$& %ycia w miastach, istnia"y 
wystarczaj#co d"ugo, aby doprowadzi& do 
powstania potencjalnych nowych wzorów.

Wieloaspektowe rodzinne 
gospodarstwa rolne

Jednym z wyja$nie( jest oczywi$cie to, 
%e termin „rodzinne gospodarstwo rolne” 
obejmuje wiele ró%nych form struktury 
gospodarstw rolnych – od ma"ych dzia-
"ek przekazywanych przez kilka pokole( 
po du%e przedsi!biorstwa korporacyjne 
kontrolowane przez podmioty prywat-
ne. Do innych rodzajów rodzinnych go-
spodarstw rolnych nale%# gospodarstwa 
zwi#zane ze stylem %ycia, b!d#ce wraz 
z wiejskim domem w"asno$ci# gospo-
darstw domowych o wysokich docho-
dach, i „osady”, które rz#dy udost!pniaj# 
osobom bezrolnym lub migrantom we-
wn!trznym w ramach reformy rolnej.

Niektóre zadania w gospodarstwach (zaj-
mowanie si! zwierz!tami gospodarski-
mi, podejmowanie decyzji dotycz#cych 
upraw itp.) s# efektywniej wykonywane 
przez osoby stale pracuj#ce w gospo-
darstwie, podczas gdy inne (takie jak 
produkcja, sprzeda% produktów) cz!sto 
wymagaj# specjalistycznych umiej!t-
no$ci, sprz!tu lub podró%owania i s# 
lepiej wykonywane za po$rednictwem 
rynków. W wi!kszo$ci rodzin niezb!dna 
wymiana informacji, pomys"ów i pole-
ce( w ramach codziennego prowadze-
nia gospodarstwa rolnego mo%e "atwiej 
odbywa& si! mi!dzy rodzicami, dzie&mi 
i innymi cz"onkami rodziny ni% pomi!dzy 
kierownikiem nienale%#cym do gospo-
darstwa domowego a innymi pracowni-
kami, którzy prawdopodobnie nie jadaj# 
posi"ków w takich samych porach i nie 
mieszkaj# w takich samych warunkach. 
Ponadto zdecydowana wi!kszo$& gospo-
darstw rolnych w UE jest bardzo ma"a: 
w 69% wszystkich gospodarstw wyko-
rzystywana powierzchnia u%ytków rol-
nych wynosi mniej ni% 5 ha, a na jedno 
gospodarstwo przypada $rednio mniej 
ni% jeden pe"ny etat50.

Elastyczny model gospodarczy 

W Unii Europejskiej rodzinne gospodarstwa rolne stanowi' ogromn' wi"kszo!) gospodarstw 
rolnych. Chocia# rodzinne gospodarstwa rolne mog' by) równoznaczne z%prowadzeniem 
dzia$alno!ci rolniczej na ma$' skal", dominuj' równie# w%klasie najwi"kszych gospodarstw, 
tj. o%powierzchni 100 ha i%wi"kszej – 60% z%nich nadal jest w%posiadaniu rodzin. Jako #e 
rodzinne gospodarstwa rolne – wszystkich rozmiarów – d'#' do przetrwania i%rozwijania si" 
w%kontek!cie globalizacji i%zmieniaj'cego si" !wiata, podstaw' ich funkcjonowania b"dzie 
wspólna cecha charakterystyczna, jak' jest elastyczno!) gospodarcza.

©
 Tim

 H
udson

50 Badania struktury gospodarstw rolnych 2010 przeprowadzone przez Eurostat oraz Agricultural Economics Brief, nr 9, „Structure and dynamics of EU farms: changes,  
trends and policy relevance”.
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Pracuj(ce rodziny 

Przewa%aj#ca wi!kszo$& pracy w gospo-
darstwach rolnych jest wykonywana 
przez cz"onków rodziny, nawet je$li do 
niektórych czynno$ci – takich jak zbiera-
nie owoców na du%# skal! lub operacje 
kontraktowe – anga%uje si! inne osoby. 
Cz"onkowie rodziny stanowi# ponad 
90% sta"ej si"y roboczej w gospodar-
stwach rolnych w ca"ej UE (zob. ryc. 1), 
przy czym odsetek ten najwy%szy jest 
w nowych pa(stwach cz"onkowskich – 
$rednio 96%, a najni%szy w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii – 81%. W po"udnio-
wych pa(stwach cz"onkowskich (w tym 
we Francji) odsetek ten mie$ci si! pomi!-
dzy tymi dwoma warto$ciami. Pomiar 
czasu pracy w jednostkach pracy rolnej 
zamiast w osobach daje podobne, lecz 
nieco ni%sze warto$ci.

Ró%nicowanie dzia#alno!ci 
i prowadzenie wielu 
rodzajów dzia#alno!ci

Wiele rodzinnych gospodarstw rolnych 
osi#gn!"o znaczn# elastyczno$&, aby prze-
trwa& jako rentowne przedsi!biorstwa. 
Rzeczywist# cech# rolnictwa rodzinne-
go jest jego odpowiednio$& do podej-
mowania i realizowania przedsi!wzi!& 
innych ni% samo gospodarstwo rolne51. 
Ró%nicowanie dzia"alno$ci mo%e by& bez-
po$rednio zwi#zane z produkcj# roln#, 

jak w przypadku serowarni czy winiarni 
w gospodarstwach rolnych, lub obejmo-
wa& takie dzia"ania, jak turystyka czy prze-
chowywanie w granicach gospodarstwa. 
Ponadto w gospodarstwie prowadz#cym 
wiele rodzajów dzia"alno$ci domownicy 
s# stale lub okresowo zaj!ci poza rodzin-
nym gospodarstwem rolnym lub zajmuj# 
si! tak# dzia"alno$ci#, jak kontraktacja.

W niektórych przypadkach skutkiem ró%-
nicowania i prowadzenia wielu rodzajów 
dzia"alno$ci jest to, %e gospodarstwo rolne 
staje si! poniek#d szcz#tkowym elemen-
tem ca"okszta"tu dzia"alno$ci gospodar-
czej gospodarstwa domowego – nawet 
jako element przynosz#cy straty, jak ma 

to miejsce w przypadku gospodarstw 
hobbystycznych. W innych sytuacjach go-
spodarstwo rolne pozostaje w centrum, 
przynajmniej je$li chodzi o czas pracy 
i priorytet decyzji. Oczywi$cie wiele za-
wodów i rodzajów dzia"alno$ci musi by& 
zgodne pod wzgl!dem dost!pno$ci cza-
su domowników i wymogów zwi#zanych 
z produkcj#. Tak wi!c sezonowo$& wielu 
czynno$ci w gospodarstwach rolnych 
mo%e prowadzi& do podejmowania zim# 
pracy poza gospodarstwem lub prace 
w gospodarstwie mog# by& tak uprosz-
czone, aby sprzyja"o to pracy wieczorami 
lub w weekendy, a pozostali cz"onkowie 
rodziny mog# by& anga%owani w czasie 
%niw. Prowadzenie wielu rodzajów dzia-

"alno$ci jest bardziej powszechne 
w ma"ych gospodarstwach rol-
nych, a ró%nicowanie dzia"alno$ci 
w wi!kszych52, lecz oba zjawiska 
maj# oczywiste konsekwencje dla 
rozwoju obszarów wiejskich.

51 Evans, N.J., i Ilbery, B.W., (1993), „The pluriactivity, part-time farming, and farm diversification debate”, Environment and Planning A25(7), 945–959.
52 Barthomeuf, L.T., (2008), Other Gainful Activities: Pluriactivity and Farm Diversification in EU-27, prezentacja, Komisja Europejska, DG Agri G2,  

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/gainful/slides_en.pdf.
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Ryc. 1. Udzia# cz#onków rodziny w sile roboczej gospodarstw rolnych,  
pa$stwa cz#onkowskie UE, 2010
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Przypadek szczególny – produkcja rolna 
cz'!ciowo na w#asne potrzeby

W krajach Europy (rodkowej, które przyst"pi!y do UE w pierwszych latach 
XXI w., istnieje wiele ma!ych i bardzo ma!ych gospodarstw rolnych. W wielu 
z tych pa'stw – przy czym wyj"tek stanowi Polska – takie gospodarstwa 
zosta!y utworzone lub odtworzone w wyniku zwrotu ziemi po 1989 r.

Cz$sto mniej ni# po!owa produkcji tych gospodarstw dociera na rynek 
formalny – wi$kszo%& konsumowana jest przez cz!onków samego 
gospodarstwa rolnego, bliskich s"siadów lub cz!onków rodziny 
mieszkaj"cych w mie%cie – jest to sytuacja, która definiuje poj$cie „produkcji 
rolnej cz$%ciowo na w!asne potrzeby”. Tak wi$c wiele takich gospodarstw 
rolnych zapewnia!o pewn" form$ bezpiecze'stwa #ywno%ciowego 
gospodarstwom domowym w czasie znacznych zak!óce' gospodarczych. 
Niemal z definicji takie gospodarstwa rolne s" gospodarstwami rodzinnymi, 
chocia# próby utworzenia wi$kszych samowystarczalnych grup nie s" 
nieznane na obszarach wiejskich.

W niedawnych badaniach dla Parlamentu Europejskiego53 przeanalizowano 
dost$pne informacje na temat ma!ych i niskotowarowych gospodarstw 
rolnych w pa'stwach cz!onkowskich UE, a tak#e ich traktowania w ramach 
wspólnej polityki rolnej (WPR) do tej pory oraz po 2014 r. Oprócz 
odnotowania bardzo cenionych niegospodarczych korzy%ci, które przynosz" 
niskotowarowe gospodarstwa rolne – stanowi" na przyk!ad skarbnic$ 
dziedzictwa kulturowego i witalno%ci obszarów wiejskich – w badaniu 
stwierdzono, #e:

„W ca!ej UE-27 niskotowarowe gospodarstwa rolne stanowi" prawie 
po!ow$ wszystkich gospodarstw rolnych i oko!o trzech czwartych ma!ych 
gospodarstw rolnych o powierzchni poni#ej 2 ha […]. Ich wyst$powanie 
jest jednak bardzo zró#nicowane […], stanowi" ponad 90% wszystkich 
gospodarstw rolnych w Rumunii, natomiast prawie nie istniej" w wi$kszo%ci 
pó!nocno-zachodnich krajów UE.

G!ówn" rol" ekonomiczn" niskotowarowych gospodarstw rolnych jest 
rola opieku'cza – zmniejszaj" ubóstwo, dzia!aj"c jako bufor spo!eczny dla 
gospodarstw domowych posiadaj"cych niewiele innego maj"tku i minimalne 
inne )ród!a dochodu. W pi$ciu nowych pa'stwach cz!onkowskich produkcja 
na w!asne potrzeby stanowi 20–50% dochodów gospodarstw domowych 
zagro#onych ubóstwem. W czasach obecnej recesji t$ rol$ opieku'cz" 
odnotowano tak#e we W!oszech, w Grecji i Portugalii.

Bardziej zorientowana na rynek gospodarcza rola niskotowarowych 
gospodarstw rolnych polegaj"ca na dostarczaniu produktów spo#ywczych 
stanowi"cych specjalno%& jest znacznie bardziej rozpowszechniona 
w po!udniowych pa'stwach cz!onkowskich UE oraz w niektórych 

nowych pa'stwach 
cz!onkowskich, takich 
jak Polska i Rumunia, ni# 
w pó!nocno-zachodniej 
Europie i w pozosta!ych 
nowszych pa'stwach 
cz!onkowskich.

Ma!e i niskotowarowe 
gospodarstwa rolne 
wydaj" si$ odgrywa& 
istotn" rol$ w szerzej 
poj$tej gospodarce 
wiejskiej. Znaczna liczba 
drobnych producentów 
rolnych anga#uje si$ w inn" dzia!alno%& zarobkow", która mo#e by& 
szczególnie wa#na dla utrzymania ich gospodarstw domowych, ale 
tak#e generuje dobrobyt dla ludno%ci i gospodarki poza rolnictwem oraz 
przyczynia si$ do zachowania ludno%ci wiejskiej na obszarach oddalonych. 
Co wi$cej, niskotowarowe gospodarstwa rolne wydaj" si$ generowa& 
wi$cej ró#norodno%ci biologicznej ni# komercyjne gospodarstwa rolne”.

Zidentyfikowano nast$puj"ce trzy mo#liwe %cie#ki rozwoju dla ma!ych 
i niskotowarowych gospodarstw rolnych w UE:

znikni$cie z powodu wch!oni$cia przez wi$ksze, skomercjalizowane 
gospodarstwa rolne lub z powodu porzucenia gruntów rolnych (np. na 
obszarach oddalonych),
przekszta!cenie w ma!e komercyjne gospodarstwa rolne,
kontynuacja poprzez: a) ró#nicowanie dzia!alno%ci, b) podj$cie p!atnego 
zatrudnienia w sektorze innym ni# rolnictwo i zajmowanie si$ dzia!alno%ci" 
rolnicz" w niepe!nym wymiarze czasu pracy lub c) „wymuszone” ponowne 
w!"czanie kolejnych pokole' rodziny w dzia!alno%& rolnicz" ze wzgl$du 
na brak innych )róde! dochodu.

To oczywiste, #e #aden pojedynczy %rodek wsparcia, nawet dobrze 
ukierunkowany, nie mo#e by& odpowiedni dla wszystkich rodzajów 
niskotowarowych gospodarstw rolnych. W rzeczywisto%ci 1. filarWPR – 
nawet po reformie – w du#ej mierze nie ma znaczenia dla wielu 
niskotowarowych gospodarstw rolnych mniejszych ni# minimalny próg 
(zwykle ok. 0,5 ha). W niektórych nowych pa'stwach cz!onkowskich na 
potrzeby niskotowarowych gospodarstw rolnych wykorzystano pewne %rodki 
2. filara – na przyk!ad do 2012 r. Bu!garia mia!a blisko 10 tys. beneficjentów, 
na których wydatkowano !"cznie 14,5 mln euro w ramach %rodka 141 
(Wspieranie gospodarstw niskotowarowych w trakcie restrukturyzacji) – lecz 
potrzebne s" dalsze starania, aby uwzgl$dni& takie gospodarstwa w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich lub – w zreformowanej WPR po 
2014 r. – w ramach podprogramów.

53 Zob. Semi-Subsistence Farming – Value and Directions of Development, sprawozdanie z bada( dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewn!trznej Unii Europejskiej Parlamentu 
Europejskiego, Dyrekcja B: Dyrekcja ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójno$ci: Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich.
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Elastyczno!" w ró%nych 
okoliczno!ciach

Zró%nicowanie form rodzinnych gospo-
darstw rolnych wskazuje, dlaczego ta 
struktura przetrwa"a tak dobrze w rol-
nictwie – mo%na j# "atwo dostosowa& 
do krótko- i d"ugotrwa"ych zmian w wa-
runkach, czy to w$ród pracowników (ro-
dziny), czy w $rodowisku pracy (pogoda, 
rynki, mo%liwo$ci zatrudnienia w pobli-
%u). Naturalne zast!powanie rodziców 
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego 
i zarz#dzaniu nim przez ich dzieci i ich 
partnerów mo%e nast!powa& w perspek-
tywie wielu lat, przy czym nie ma formal-
no$ci zwi#zanych z umowami o prac! 
i przyuczaniem do zawodu, jak równie% 
nie ma odleg"ej „centrali”, która wymaga 
sk"adania regularnych sprawozda( lub 
której opinii nale%y zasi!ga& w odniesie-
niu do decyzji.

Rodzinne gospodarstwa rolne nie prze-
trwa"y jednak bez wsparcia ze strony 
polityki – przede wszystkim przepisów 
dotycz#cych dziedziczenia i opodatkowa-
nia, które sprzyja"y tego rodzaju dzia"al-
no$ci bardziej ni% korporacyjnym formom 
innym ni% rodzinne. W wielu krajach UE 
przepisy Kodeksu Napoleona dotycz#ce 
dziedziczenia doprowadzi"y do powsta-
nia du%ej liczby ma"ych gospodarstw 
koniecznie prowadzonych przez rodziny, 
co nie zawsze sprzyja"o efektywno$ci. Co 
wa%niejsze, krajowe systemy podatku 
dochodowego i zabezpieczenia spo"ecz-
nego cz!sto przynosi"y korzy$ci rolnictwu 
jako zawodowi indywidualnemu i rodzin-
nemu. W ramach WPR faworyzowanie 
rolnictwa rodzinnego okaza"o si! trud-
niejsze, chocia% ograniczenie p"atno$ci 
bezpo$rednich i obecne wysi"ki ukierun-
kowane na aktywnych rolników uwydat-
niaj# sposób, w jaki mo%na to zrobi&.

Przysz#o!" rodzinnego 
gospodarstwa rolnego

Interesuj#ce jest porównanie struktury 
i rozwoju rodzinnych gospodarstw rol-
nych z sytuacj# w innych pa(stwach. 
W Stanach Zjednoczonych do kategorii 
ma"ych rodzinnych gospodarstw rol-
nych, tj. takich, w których sprzeda% nie 

przekracza 250 000 USD (co jest wysok# 
kwot# wed"ug standardów UE), nale%y 
ponad 90% wszystkich gospodarstw rol-
nych w tym pa(stwie, ale odpowiadaj# 
one tylko za jedn# trzeci# ca"ej produkcji, 
przy czym wi!kszo$& pozosta"ej produk-
cji pochodzi z wi!kszych rodzinnych go-
spodarstw rolnych54. Po dziesi!cioleciach 
tendencji spadkowej warto$ci te ostatnio 
wzros"y, lecz tylko w kategorii najmniej-
szych gospodarstw55. W Kanadzie odno-
towano podobny wzór: zmala"a liczba 
bardzo ma"ych gospodarstw rolnych 
(o sprzeda%y poni%ej 25 000 CAD), cho& 
nieco wolniej ni% w przypadku wi!kszych 
gospodarstw56. W obu krajach wiele du-
%ych i bardzo du%ych gospodarstw rol-
nych (np. o sprzeda%y przekraczaj#cej 
1 mln USD) nadal prowadzonych jest 
przez rodziny, ale zazwyczaj ma pewnego 
rodzaju status korporacyjny.

Wiele zmian mo%e zagra%a& dominacji 
modelu rolnictwa rodzinnego w Europie. 
Niektóre nowe technologie – takie jak 
systemy informacji geograficznej na po-
trzeby prac polowych i hodowli zwierz#t 
gospodarskich – s# tak skomplikowane, %e 
du%e gospodarstwa korporacyjne mog# 
by& lepiej przygotowane do u%ywania 
ich ze wzgl!du na korzystanie z wyspe-
cjalizowanego personelu informatycz-
nego i oprogramowania oraz posiadanie 
"atwiejszego dost!pu do niezb!dnego 
finansowania. Mo%e to by& bardziej za-
uwa%alne w regionach, w których istniej# 
struktury du%ych gospodarstw rolnych, ta-
kich jak: Basen Paryski, Niemcy Wschodnie 
lub niektóre cz!$ci Wielkiej Brytanii. Coraz 
bardziej rygorystyczne wymagania detali-
stów dotycz#ce informacji o pochodzeniu 
i kontroli jako$ci, zarówno na masowych, 
jak i na ekologicznych rolnych rynkach 

towarowych, doprowadzi"y ju% do bardziej 
bezpo$redniej kontroli wielu dzia"a( na 
terenie gospodarstwa rolnego57. Z czasem 
mo%e to wi#za& si! z wirtualnym przej!-
ciem rodzinnych gospodarstw rolnych 
przez du%e korporacje, nawet je$li w"as-
no$& prawna gruntów pozostaje przy oso-
bach prywatnych.

Wydaje si!, %e rodzinne gospodarstwa 
rolne s# w stanie zachowa& swoje zale-
ty, jakimi s# elastyczno$& i odporno$&, 
w kontek$cie zmieniaj#cych si! warun-
ków rynkowych. Popyt konsumpcyjny na 
tradycyjn# %ywno$& i napoje z zaufanych 
'róde", chocia% os"abiony podczas obec-
nej recesji, wskazuje na podstawow# pre-
ferencj! dla krótkich "a(cuchów dostaw 
%ywno$ci i rolnictwa ekologicznego. Aby 
jak najlepiej wykorzysta& te mo%liwo$ci 
i nadal konkurowa& na bardziej konwen-
cjonalnych rynkach – zarówno rolnych, 
jak i innych – cz"onkowie rodzinnego go-
spodarstwa rolnego b!d# musieli zadba& 
o posiadanie aktualnej wiedzy i umiej!t-
no$ci poprzez regularne szkolenie i kszta"-
cenie, a by& mo%e tak%e za po$rednictwem 
spó"dzielni i sieci.

Ponadto wsparcie dla rolnictwa rodzin-
nego jest skorelowane z %ywotno$ci# ob-
szarów wiejskich. Oko"o 30% wszystkich 
rolników ma co najmniej 65 lat i prowadzi 
przewa%nie bardzo ma"e gospodarstwa 
rolne58. Je$li m"ode rodziny maj# by& za-
ch!cane do pozostania w gospodarstwie 
rolnym lub do podj!cia dzia"alno$ci rol-
niczej, trzeba im zapewni& odpowiednie 
lokalne udogodnienia – takie jak: opieka 
zdrowotna, opieka nad dzie&mi, obiekty 
kulturalne i sportowe – aby obszary wiej-
skie sta"y si! atrakcyjnymi miejscami do 
mieszkania i pracy.

54 USDA National Institute of Food and Agriculture, Family and Small Farms: Family Farms Overview, http://www.nifa.usda.gov/nea/ag_systems/in_focus/familyfarm_
if_overview.html.

55 Kirschenmann, K., Stevenson, S., Buttel, F., Lyson, T., i Du-y, M., (2004), Why Worry About the Agriculture of the Middle?, White Paper for the Agriculture of the Middle Project, 
http://www.agofthemiddle.org/.

56 Statistics Canada (2009), The Financial Picture of Farms in Canada, http://www.statcan.gc.ca/ca-ra2006/articles/(npicture-portrait-eng.htm.
57 Banterle, A. , i Peri, M. ,(2007), The supply chains of organic products: an empirical analysis of the processing sector in six EU Mediterranean regions, referat wyg"oszony 

podczas 103. seminarium EAAE „Adding Value to the Agro-Food Supply Chain in the Future Euromediterranean Space”, Barcelona.
58 Eurostat, badanie struktury gospodarstw rolnych 2010.
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W rodzinnych gospodarstwach 
rolnych zwykle panuje prak-
tyczne podej$cie do zarz#-

dzania $rodowiskiem, maj# one wspólny 
nieod"#czny interes w zrównowa%eniu 
$rodowiskowym. Charakterystyczn# 
cech# zarz#dzania rodzinnym gospodar-
stwem rolnym jest wyra'ne skoncentro-
wanie si! na zapewnieniu dziedzictwa 
przysz"ym pokoleniom. Ta d"ugotermi-
nowa perspektywa opiera si! g"ównie 
na transferze ukrytej i ustnej wiedzy na 
temat praktyk w zakresie zrównowa%o-
nego u%ytkowania gruntów.

Zreformowana wspólna polityka rolna 
obejmuje istotne przepisy dla dobra 
$rodowiska. W ramach 2. filara rodzinne 

gospodarstwa rolne mog# korzysta& 
z finansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) na rzecz 
poprawy $rodowiska i terenów wiejskich. 
Dost!pne jest w nim szeroko zakrojone 
wsparcie na potrzeby m.in. rolnictwa eko-
logicznego, ochrony przyrody i krajobrazu 
w gospodarstwach rolnych, gospodarki 
wodnej, jako$ci powietrza i ochrony gleb.

Na przyk"ad p"atno$ci dla rodzinnych 
gospodarstw rolnych po"o%onych na 
obszarach z ograniczeniami naturalny-
mi s# bardzo wa%ne dla utrzymania tych 
gospodarstw jako aktywnych zarz#dców 
$rodowiska. Podobnie p"atno$ci rolno$ro-
dowiskowe z PROW s# wykorzystywane 
przez rodzinne gospodarstwa rolne na 

potrzeby chronienia ró%norodno$ci bio-
logicznej, przeciwdzia"ania emisji gazów 
cieplarnianych, poprawiania jako$ci gle-
by i wody oraz dbania o krajobraz.

Rodzinne gospodarstwa rolne wyko-
rzystuj# równie% $rodki PROW zwi#zane 
ze szkoleniem, us"ugami doradczymi, 
wspó"prac#, krótkimi "a(cuchami dostaw, 
systemami produkcji ekologicznej, do-
brostanem zwierz#t, sieci# NATURA 2000 
oraz zasobooszcz!dnymi technologiami 
(mi!dzy innymi), aby chroni& $rodowisko 
na obszarach wiejskich Europy. Efekty 
zwi#zane z tymi wysi"kami pomagaj# 
zagwarantowa&, %e tereny wiejskie nadal 
s# atrakcyjn# przestrzeni# do %ycia, pracy 
i odwiedzania.

Wiedza o !rodowisku

Przez wiele wieków rodzinne gospodarstwa rolne ukszta$towa$y i%okre!li$y cechy wielu 
krajobrazów wiejskich w%Europie. Z%nowoczesnego punktu widzenia gospodarstwa te 
zapewniaj' cenne us$ugi w%zakresie ochrony !rodowiska. Ich wk$ad jest zró#nicowany – 
mniejsze rodzinne gospodarstwa rolne cz"sto zarz'dzaj' u#ytkami rolnymi o%wysokiej 
warto!ci przyrodniczej, natomiast wi"ksze gospodarstwa rodzinne kojarz' si" 
z%dostarczaniem istotnych dóbr publicznych dzi"ki stosowaniu zrównowa#onych praktyk 
rolniczych na wi"kszych obszarach.
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Praktyczne przyk#ady

Przegl#d bazy danych projektów PROW 
ENRD59 uwydatnia wiele ciekawych stu-
diów przypadku, które pokazuj# ró%ne 
role, jakie rodzinne gospodarstwa rolne 
odgrywaj# w $wiadczeniu us"ug w zakre-
sie ochrony $rodowiska w ca"ej Europie. 
Jeden z takich przyk"adów stanowi ro-
dzina Munro z Pitmain Farm w szkockim 
regionie Highlands. Ojciec i syn wykorzy-
stali tam p"atno$ci rolno$rodowiskowe 
w celu odtworzenia, chronienia i wzmoc-
nienia ekosystemów, które s# zale%ne od 
ich wysoko po"o%onego gospodarstwa 
hodowlanego.

Podej$cie Williama Munro do ochrony 
ró%norodno$ci biologicznej u%ytków 
rolnych jest charakterystycznym przy-
k"adem, jak tysi#ce innych rodzinnych 
gospodarstw rolnych na obszarach wiej-
skich w ca"ej Europie wykorzystuje pro-
gramy rolno$rodowiskowe do ochrony 
lokalnej fauny i flory.

Rodzinne gospodarstwa rolne 
s! silnie powi!zane z ziemi!, 
lokalnym terytorium i to"samo#ci! 
regionaln!. S! one na ogó$ bardziej 
odpowiednie do stosowania 
zrównowa"onych metod produkcji 
rolnej ni" przedsi%biorstwa rolne 
prowadzone wy$!cznie w celu 
osi!gni%cia maksymalnego zysku.

59 http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/view_projects_pl.cfm

Studium przypadku: gospodarstwo rolne rodziny 
Munro – ochrona siedlisk

William Munro uczy! si$ 

o znaczeniu zrównowa#one-

go u#ytkowania gruntów od 

ojca, gdy dorasta! w rodzin-

nym gospodarstwie rolnym 

w Kinguisse. Jest zdecydowa-

nym zwolennikiem wsparcia 

PROW na rzecz us!ug w za-

kresie ochrony %rodowiska 

i dostrzega korzy%ci spo!ecz-

no-gospodarcze p!yn"ce z tej 

pomocy: „Finansowanie jest bardzo wa#ne, gdyby%my go nie mieli, musieliby%my wypasa& 

owce na !"kach przez ca!y rok, gdy# ze wzgl$du na klimat trawa jest tutaj rzadko%ci"”.

„To, #e trzymamy owce z dala od !"k, przynosi realne korzy%ci %rodowisku, poniewa# miejsca te 

sta!y si$ dobrym siedliskiem dla gatunków, których populacj$ staramy si$ zwi$ksza& na naszym 

terenie. Finansowanie, które otrzymujemy, pomaga równie# spo!eczno%ci lokalnej, poniewa# 

to gospodarstwo rolne jest cz$%ci" parku narodowego i odwiedza je wielu obserwatorów 

ptaków. Korzystaj" z siedlisk, które utworzyli%my, a podczas pobytu tutaj wydaj" pieni"dze 

w sklepach i wspieraj" gospodark$ wiejsk"”.

„Pieni"dze, które otrzymali%my z PROW, zosta!y wykorzystane na wsparcie %rodowiskowe, 

ale pomog!y nam tak#e rozwin"& nasz" dzia!alno%&. (rodki zainwestowali%my z powrotem 

w gospodarstwie i wykorzystali%my je na przyk!ad na zakup wysokiej jako%ci zwierz"t 

gospodarskich w celu wzmocnienia naszej dzia!alno%ci i utrzymania konkurencyjno%ci. 

Uwa#amy, #e w rezultacie gospodarstwo sta!o si$ efektywniejsze zarówno pod wzgl$dem 

produkcji #ywno%ci, jak i dba!o%ci o tereny wiejskie”.

Wi$cej informacji: 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/
view_projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=10520

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/
video_033.cfm
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Gospodarowanie 
obornikiem

Inna forma wsparcia PROW, któr# ro-
dzinne gospodarstwa rolne cz!sto wy-
korzystuj#, aby poprawi& jako$& us"ug 
w zakresie ochrony $rodowiska, zwi#zana 
jest z inwestycjami w systemy gospoda-
rowania obornikiem. Je$li obornik nie jest 
traktowany z odpowiedni# ostro%no$ci#, 
mo%e zagra%a& zanieczyszczeniem, nie-
korzystnie wp"ywaj#c na jako$& wody, 
powietrza, gleby, siedlisk i na zdrowie 
ludzkie. Wiele rodzinnych gospodarstw 
rolnych we wszystkich pa(stwach cz"on-
kowskich skorzysta"o ze wsparcia PROW, 
aby zmodernizowa& swoje systemy go-
spodarowania obornikiem.

Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych

Dzia"ania w dziedzinie klimatu s# priory-
tetem dla wszystkich pa(stw cz"onkow-
skich. Rodzinne gospodarstwa rolne s# 
w sytuacji umo%liwiaj#cej wykorzystanie 
wsparcia PROW do "agodzenia zmiany 
klimatu poprzez redukcj! emisji gazów 
cieplarnianych. Obejmuje to stosowanie 
mniej energoch"onnych technik rolnic-
twa i wytwarzanie wi!kszej ilo$ci energii 
ze 'róde" odnawialnych.

Wytwarzanie energii ze 'róde" odnawial-
nych mo%e potencjalnie zró%nicowa& 
i zwi!kszy& 'ród"a dochodów rodzinnych 
gospodarstw rolnych. Co wi!cej, mo%e 
przyczyni& si! do oszcz!dno$ci kosz-
tów, poniewa% gospodarstwa staj# si! 

Jak wspomina Caroline Denis-Schalenbourg, „pó!tora roku temu razem z siostr" przej$!y%my rodzinne gospodarstwo rolne. Chcia!y%my ograniczy& koszty do 

minimum, wi$c postanowi!y%my zainstalowa& panele s!oneczne w naszym gospodarstwie na w!asne potrzeby energetyczne, które sa du#e ze wzgl$du na 

wiele projektów”. Aby pomóc w zrealizowaniu tego projektu, wykorzystano finansowanie z PROW w belgijskim Regionie Walonii.

„Zbudujemy obor$ dla 200 owiec i wyremontujemy punkt sprzeda#y przy naszym gospodarstwie, 

dodamy ch!odni$ i ch!odzon" przestrze' robocz". Wymaga to du#o energii, wi$c postanowi!y%my 

zainstalowa& panele fotowoltaiczne i otrzyma!y%my finansowanie pokrywaj"ce 25% kosztów. Jestem 

m!od" rolniczk", wi$c by!am równie# uprawniona do dodatkowego wsparcia z PROW. Tak wi$c 

zacz$!y%my realizowa& nasz projekt, który b$dzie korzystny i dla naszego przedsi$biorstwa rodzinnego, 

i dla %rodowiska”.

Wi$cej informacji: 

Baza danych projektów PROW: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/view_
projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=11060 

Blog o gospodarstwie rolnym Schalenbourg: http://www.fermeschalenbourg.blogspot.be

Gospodarstwo mleczarskie Agrodan – 
system gospodarowania obornikiem

Gospodarstwo rolne Schalenbourg – energia ze )róde# odnawialnych

60 http://en.wikipedia.org/wiki/Food_miles
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Agrodan – gospodarstwo mleczarskie, 

po!o#one w zachodniej S!owacji 

w pobli#u wsi Ko+ – jest %redniej 

wielko%ci przedsi$biorstwem; jego 

w!a%ciciel, Daniel Leitman, zatrudnia 

oko!o 40 pracowników, w tym swojego 

syna, brata, bratow" i bratanka.

Daniel Leitman otrzyma! w ramach 

PROW %rodki na dofinansowanie kosztów du#ego projektu modernizacyjnego dotycz"cego 

budowy du#ej, nowej obory wyposa#onej w specjalne systemy gospodarowania obornikiem 

i zbiornik na obornik o kubaturze 2 tys. metrów sze%ciennych.

Mówi"c o swoim projekcie, Daniel Leitman zwraca uwag$ na to, jak „ochrona %rodowiska zyska!a 

wskutek lepszego stosowania, usuwania i sk!adowania obornika. Poprawili%my tak#e warunki 

bytowe krów i warunki pracy personelu. Wszystkie %rodki, które zastosowali%my, zapewniaj" 

nam korzystne perspektywy gospodarcze na przysz!o%&”.

Dalsze efekty ekologiczne wsparcia PROW obejmuj" zwi$kszon" zdolno%& do dostarczania 

lokalnych produktów spo#ywczych po konkurencyjnych cenach do sprzeda#y za po%rednictwem 

punktów krótkiego !a'cucha dostaw, takich jak punkt sprzeda#y przy tym gospodarstwie rolnym. 

We wnioskach Komisji Europejskiej dotycz"cych polityki na okres finansowania PROW 2014–2020 

promuje si$ tworzenie nowych krótkich !a'cuchów dostaw. Jest to po cz$%ci spowodowane 

czynnikami zwi"zanymi z ograniczaniem odleg!o%ci, jak" #ywno%& musi pokona& od producenta 

do konsumenta60, z których p!yn" korzy%ci w zakresie zdrowia i na rzecz klimatu.

Wi$cej informacji:  

Materia! wideo ENRD:  

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/
view_projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=10781

bardziej samowystarczalne pod wzgl!-
dem energetycznym, co tym samym 
zmniejsza ryzyko operacyjne wynikaj#-
ce z takich czynników zewn!trznych, jak 

przerwy w dostawie energii elektrycznej 
lub wahania cen.



27

Przegl!d Obszarów Wiejskich UE nr 17

Oprócz pomagania rodzinnym gospodar-
stwom rolnym w znalezieniu zyskownych 
sposobów zmniejszenia $ladu w!glowe-
go $rodki finansowe z PROW pomagaj# 
równie% dostosowa& obszary wiejskie 
w pa(stwach cz"onkowskich, tak aby le-
piej chroni"y zasoby naturalne, na które 
wp"ywa zmiana klimatu.

Mo%liwo!ci w zakresie 
rolnictwa ekologicznego

Stosowanie mniej intensywnych prak-
tyk rolniczych od dawna jest tradycj# 
w mniejszych gospodarstwach rolnych. 
Ekologiczne metody produkcji stosowa-
ne przez rodzinne gospodarstwa rolne 
mog# by& szczególnie efektywne w prze-
zwyci!%aniu wyzwa( w dziedzinie $rodo-
wiska, takich jak: susza, degradacja gleby, 
zanieczyszczenie i utrata ró%norodno$ci 
biologicznej.

Rodzina Mary Mallii prowadzi 

w Mgarr na Malcie ekologiczne 

gospodarstwo rolne. Mary 

Mallia zwraca uwag$, #e ich 

ekologiczne metody produkcji 

„ograniczaj" u#ycie chemicznych 

pestycydów i fungicydów, wi$c 

na ekologicznych polach mog" 

rozwija& si$ po#yteczne owady 

oraz flora i fauna. Przyczyni" si$ 

one do zwalczania szkodników 

w sposób bardziej naturalny. 

Napowietrzaj" równie# gleb$, dzi$ki czemu jest zdrowa i urodzajna. Poniewa# gleba 

jest zdrowsza, mo#e znacznie lepiej zachowywa& wilgo&, co z kolei zmniejsza potrzeb$ 

nawadniania”.

Gospodarstwo rolne rodziny Mallia otrzyma!o wsparcie finansowe z PROW w postaci 

dotacji na pokrycie kosztu uzyskania statusu certyfikowanego producenta produktów 

ekologicznych oraz rekompensat, które zrównowa#y!y dodatkowe koszty poniesione 

w zwi"zku z rolnictwem ekologicznym.

Wi$cej informacji: 

Wywiad z Mary Malli", materia! wideo ENRD: 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/
video_031.cfm

Gospodarstwo rolne Mallia –  
wspieranie rolnictwa ekologicznego

©
 Punkt kontaktow

y EN
RD

©
 Tim

 H
udson



28

Przegl!d Obszarów Wiejskich UE nr 17

Przysz#e priorytety

W okresie programowania 2014–2020 
$rodki finansowe w ramach PROW maj# 
pomóc jeszcze wi!kszej liczbie rodzin-
nych gospodarstw rolnych w przyj!ciu 
podej$cia ekologicznego, jak równie% 
innych form rolnictwa przyjaznych dla 
$rodowiska. Zaproponowano szcze-
gólne dzia"anie dotycz#ce rolnictwa 
ekologicznego61, które zach!ci wi!ksz# 
liczb! rodzinnych gospodarstw rolnych 
do konwersji i uzyskania statusu certyfi-
kowanych dostawców %ywno$ci przyjaz-
nej dla $rodowiska. Wspólne podej$cie 
do dzia"a( rolno$rodowiskowych równie% 
jest szeroko promowane. Mo%e ono pole-
ga& na tworzeniu grup producentów na 
potrzeby $wiadczenia us"ug w zakresie 
ochrony $rodowiska. Niektóre rodzinne 
gospodarstwa rolne przekonano ju% do 
d"ugotrwa"ych korzy$ci p"yn#cych ze 
wspólnej pracy.

Gospodarstwo rodziny de Groot62 
z Woerden w Holandii docenia na przy-
k"ad synergi!, któr# mo%na uzyska& przez 
po"#czenie si" z s#siadami, aby dba& 
o lokalne $rodowisko i krajobraz. Jaco 
de Groot, jeden z synów w rodzinie, jest 
zdecydowanym zwolennikiem wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich w zakresie 
wspólnego podej$cia. Zwraca uwag!, %e 
„dzia"ania rolno$rodowiskowe w naszym 
gospodarstwie s# zaprojektowane przez 
regionaln# spó"dzielni! rolników, któ-
rej jestem aktywnym cz"onkiem i która 
zajmuje si! ochron# u%ytków rolnych. 
Fundusze rolno$rodowiskowe pozwala-
j# mi u%ytkowa& cz!$& moich gruntów 
mniej intensywnie, co jest dobre dla 
przyrody i dla publicznego wizerunku 
gospodarstwa”.

Holenderskie organy ds. rozwoju ob-
szarów wiejskich s# pod tak du%ym 
wra%eniem mo%liwo$ci $rodowisko-
wych i spo"eczno-gospodarczych, ja-
kie daje wspólne podej$cie, %e planuj# 
w przysz"o$ci zapewnia& ca"e wsparcie 
rolno$rodowiskowe za po$rednictwem 
spó"dzielni. Inne pa(stwa cz"onkowskie 
równie% badaj#, co mog# zrobi&, aby 
zach!ci& swoich rolników do aktywniej-
szego anga%owania si! w grupy produ-
centów na potrzeby us"ug w zakresie 
ochrony $rodowiska.

Kolejna innowacja polityczna, która ma 
poprawi& zdolno$& rodzinnych gospo-
darstw rolnych do $wiadczenia us"ug 
w zakresie ochrony $rodowiska, wi#%e 

si! z po"o%eniem nacisku na wsparcie 
rolno$rodowiskowe w ramach PROW 
w wi!kszym stopniu zorientowane na 
wyniki. Aby tak si! jednak sta"o, rolnicy 
musz# by& odpowiednio wyposa%eni na 
potrzeby monitorowania wyników swo-
ich dzia"a( na rzecz ochrony przyrody 
i krajobrazu.

Fundusze szkoleniowe w PROW s# po-
strzegane jako coraz bardziej u%yteczne 
narz!dzia, które mo%na po"#czy& ze $rod-
kami rolno$rodowiskowymi (lub innym 
wsparciem ekosystemów), aby pomóc 
rolnikom w identyfikowaniu i zg"aszaniu 
gatunków dzikiej fauny i flory, wyst!pu-
j#cych na ich polach, torfowiskach, w cie-
kach wodnych i na terenach zalesionych.

Takie do$wiadczenia uwydatniaj# poziom 
skuteczno$ci rodzinnych gospodarstw 
rolnych pod wzgl!dem $wiadczenia 
cennych us"ug w zakresie ochrony 
$rodowiska w sposób korzystny dla 
wszystkich stron, co pomaga terenom 
wiejskim Europy zachowa& swoje atu-
ty. Finansowanie z PROW nadal b!dzie 
wzmacnia& zdolno$& du%ych i ma"ych 
rodzinnych gospodarstw rolnych do 
generowania us"ug w zakresie ochrony 
$rodowiska.

61 Zob. art. 30: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0627:REV2:PL:PDF.
62 http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/pl/view_projects_pl.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=10660

Sandra Lerner z rodzinnego gospodarstwa rolnego Rosenhof w pobli#u Marz 

w Austrii wzi$!a udzia! w szkoleniu w zakresie ró#norodno%ci biologicznej 

wspó!finansowanym w ramach PROW. Jak wyja%nia, „mamy kilka u#ytków 

zielonych o wysokiej warto%ci przyrodniczej, z tytu!u których otrzymujemy 

p!atno%ci rolno%rodowiskowe. Jest to obszar, na którym monitorujemy 

ró#norodno%& biologiczn" przy u#yciu umiej$tno%ci, które zyskali%my 

podczas projektu szkoleniowego. Obserwujemy dziewi$& ró#nych 

gatunków ptaków i owadów. Monitoring ten prowadzimy jako rodzina, 

co bardzo nam si$ podoba”.

„Projekt ten pomóg! mi uzmys!owi& sobie, jak wiele ró#nych gatunków 

zwierz"t #yje na terenach wiejskich i na moich polach. Monitorowanie 

ró#norodno%ci biologicznej nauczy!o mnie postrzega& moje pola i !"ki 

w inny, bardziej ekologiczny sposób”.
Wi$cej informacji:  

Materia! wideo ENRD:  

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/
videos/en/video_038.cfm

Gospodarstwo rolne Rosenhof – szkolenie w zakresie ró%norodno!ci biologicznej
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Rodzinne gospodarstwa rolne maj# 
rozmaite formy i rozmiary i stoj# 
przed wieloma ró%nymi wyzwa-

niami. Wszystkie gospodarstwa rodzin-
ne – od ma"ych gospodarstw, w których 
dzia"alno$& prowadzona jest na jednej 
dzia"ce, a% po te znajduj#ce si! na drugim 
ko(cu klasyfikacji – maj# jednak jedn# ce-
ch! wspóln#: nieuniknion# konieczno$& 
wcze$niejszego lub pó'niejszego przeka-
zania przez jedno pokolenie gospodar-
stwa rolnego, jego maj#tku i obowi#zków 
zwi#zanych z zarz#dzaniem kolejnemu 
pokoleniu. Zasadnicze znaczenie ma 
dopilnowanie, %eby proces ten odby-
wa" si! szybko i skutecznie, gdy% ma on 
bezpo$redni wp"yw na d"ugoterminow# 
wydajno$& i rentowno$& gospodarstwa, 
a tak%e na spo"eczn# stabilno$& i dobro-
byt rolniczej rodziny.

Wyzwanie zwi(zane 
z dziedziczeniem

Modele dziedziczenia znacznie si! ró%ni# 
w ca"ej UE w zale%no$ci od lokalnej kultury 
i tradycji oraz od mechanizmów prawnych 
i finansowych, które istniej# w poszcze-
gólnych pa(stwach cz"onkowskich i ich 
regionach. Nie ma jednego, wspólnego 
podej$cia, ale istniej# wspólne wyzwania.

W idealnym $wiecie starsze pokolenie 
powinno rozpocz#& planowanie procesu 
dziedziczenia mo%liwie wcze$nie. W prak-
tyce jednak cz!sto do tego nie dochodzi. 
Brak wcze$niejszego planowania mo%e 
okaza& si! kosztowny dla gospodarstwa 
rolnego i dla prowadz#cej je rodziny – 
potencjalne konsekwencje mog# obej-
mowa& rozpad relacji rodzinnych, wy%sze 

obci#%enia podatkowe, sprzeda% maj#tku 
lub nawet podzia" gospodarstwa w celu 
rozstrzygni!cia sporów.

Pomimo tych zagro%e( najnowsze ba-
danie przeprowadzone przez Barclays 
(jednego z g"ównych po%yczkodawców 
dla rolników w Wielkiej Brytanii) ujawni"y, 
%e 44% rolników w Anglii, Szkocji i Walii 
nie ma %adnego formalnego planu dzie-
dziczenia na potrzeby przekazania pro-
wadzenia dzia"alno$ci, gdy przejd# na 
emerytur!. Ponadto jedna czwarta spo-
$ród tych, którzy nie maj# takiego planu, 
przyzna"a, %e wynika to po prostu z faktu, 
%e o tym nie my$leli.

„W Anglii panuje d"uga tradycja rolnictwa 
rodzinnego i wiele gospodarstw nale%y 
do tej samej rodziny od kilku pokole(. Ale 

Zach'canie nast'pnego pokolenia

Cz"sto mówi si", #e rolnictwo rodzinne to co! wi"cej ni# tylko dzia$alno!) –  
to sposób #ycia, i%to g$"boko zwi'zany z%takimi warto!ciami, jak solidarno!), ci'g$o!) 
i%zaanga#owanie. Aby poprawi) #ywotno!) obszarów wiejskich i%zach"ci) m$odzie# 
do%rolnictwa, wa#ne jest uwzgl"dnienie dwóch kluczowych zagadnie&: po pierwsze 
promowanie szybkiego i%skutecznego przeniesienia w$asno!ci gospodarstwa rolnego 
i%obowi'zków zwi'zanych z%zarz'dzaniem z%jednego pokolenia na kolejne (dziedziczenie), 
a%po drugie u$atwianie szerszego dost"pu do gruntów w%przypadku m$odzie#y chc'cej 
zaj')%si" rolnictwem po raz pierwszy.
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rolnicy nadal 'le sobie radz#, je$li chodzi 
o my$lenie z wyprzedzeniem o czasie, 
gdy b!d# musieli przekaza& maj#tek 
i prowadzenie rodzinnego przedsi!bior-
stwa swoim dzieciom” – wyja$nia David 
Wilford z sieci do spraw angielskiego pro-
gramu rozwoju obszarów wiejskich. „To 
zrozumia"e, %e wielu rolników niech!tnie 
my$li o przej$ciu na emerytur!, i "atwo 
jest odk"ada& rozmow! przy kuchennym 
stole na temat tego, kto przejmie gospo-
darstwo, ale jest to nara%anie przysz"ego 
powodzenia rodzinnego przedsi!bior-
stwa na ryzyko, a tak%e tak%e powodowa& 
powa%ne napi!cia w rodzinie”.

W Szkocji, na pó"noc od granicy, Peter 
Cook pracuje jako doradca do spraw rol-
nictwa z wieloletnim do$wiadczeniem 
w zakresie wspó"pracy z rodzinnymi go-
spodarstwami rolnymi. „Rolnicze rodziny 
powinny bardzo wcze$nie przeprowadzi& 
rozmow! na temat dziedziczenia” – twier-
dzi. „Najwa%niejsze s# oczekiwania. Je%eli 
kto$ oczekuje, %e jego przysz"o$& b!dzie 
zwi#zana z gospodarstwem, a nagle oka-
zuje si!, %e nie ma tu dla niego miejsca, 
mo%e poczu& gorycz i d"ugotrwa"# ura-
z!. Podj!cie tematu na wczesnym etapie 
i wypracowanie rozs#dnego rozwi#zania 
dla ka%dego jest niezb!dne i pozwoli 
unikn#& wiele stresu”.

Oczywi$cie planowanie dziedziczenia 
wymaga za"o%enia, %e istniej# nast!pcy, 
którzy zostali wyznaczeni do przej!cia go-
spodarstwa, co nie zawsze ma miejsce. 
Najnowsze badania przeprowadzone 

w Irlandii w$ród ponad 400 rolników 
w wieku powy%ej 50 lat wykaza"y, %e 48% 
z nich nie ma nast!pcy – g"ównie dlate-
go, %e nie maj# dzieci, nie podj!li decyzji, 
któremu dziecku przeka%# gospodarstwo, 
lub dzieci nie s# zainteresowane kontynu-
owaniem dzia"alno$ci rolniczej. Wed"ug 
Pata Bogue’a, autora sprawozdania na te-
mat mobilno$ci gruntów i dziedziczenia 
w Irlandii63, które opublikowano w stycz-
niu 2013 r., „brak nast!pców dzia"alno$ci 
rolniczej i starzenie si! ludno$ci zajmu-
j#cej si! rolnictwem stwarza w Irlandii 
wyzwania, ale i potencjalne mo%liwo$ci: 
wyzwania pod wzgl!dem tego, co rolnicy 
mog# zrobi& ze swoimi gospodarstwami, 
gdy ju% nie b!d# mogli ich prowadzi& sa-
modzielnie lub gdy b!d# chcieli przej$& 
na emerytur!, a mo%liwo$ci ze wzgl!du na 
to, %e u%ytki rolne stanowi# cenne mienie 
i s# inni rolnicy, którzy bardzo chc# pozy-
ska& dodatkowe grunty”.

Dost'p do gruntów

Skuteczne funkcjonowanie rynku grun-
tów (zarówno sprzeda%y, jak i dzier-
%awy) uwa%ane jest za niezb!dne dla 
d"ugoterminowej rentowno$ci rolnic-
twa rodzinnego. Dost!p do gruntów nie 
tylko wp"ywa na wzgl!dn# rentowno$& 
gospodarstw, ale te% zwi!ksza ich zdol-
no$& dostosowywania si! do zmiennych 
warunków gospodarczych. Brak dost!-
pu do gruntów po przyst!pnych cenach 
pozostaje jednak dla wielu m"odych rol-
ników najwi!kszym powodem frustracji, 
bez wzgl!du na to, czy s# oni nowymi 

podmiotami, czy rozwijaj# rodzinne 
przedsi!biorstwa, które odziedziczyli.

Ceny gruntów kszta"tuje z"o%ona interak-
cja szeregu czynników, które odzwier-
ciedlaj# krajowe i regionalne przepisy 
i ramy instytucjonalne, regionalne zró%-
nicowanie warunków spo"eczno-eko-
nomicznych, rozwój innych sektorów 
gospodarki oraz rol! wsparcia publiczne-
go. Powa%ny wp"yw na cen! gruntów rol-
nych mia"o d"ugotrwa"e wspieranie rynku 
rolnego. Obecnie w cenach gruntów sku-
tecznie uwzgl!dnione s# w szczególno$ci 
ró%ne formy obszarowych p"atno$ci bez-
po$rednich w ramach 1. i 2. filara WPR.

Chocia% na ceny gruntów trudno mie& 
wp"yw, mo%na utworzy& inne ramy in-
stytucjonalne, aby u"atwi& dost!p do 
gruntów m"odym osobom, które po raz 
pierwszy podejmuj# dzia"alno$& rolnicz#.

Jak wyja$nia Pat Bogue, „niezmiernie 
wa%ne jest wspieranie i promowanie 
przechodzenia gruntów ze starszych 
pokole( rolników na m"odsze. W Irlandii 
zalecamy na przyk"ad podj!cie wi!kszych 
wysi"ków, aby zach!ci& rolników, którzy 
nie maj# nast!pców, do rozwa%enia d"u-
goterminowej dzier%awy gruntów m"o-
dym rolnikom, którzy gruntów szukaj#. 
Zalecamy równie% tworzenie nowych 
modeli wspó"pracy, w których starsi rol-
nicy zachowuj# okre$lony poziom dzia-
"alno$ci rolniczej przy jednoczesnym 
zaanga%owaniu m"odszego rolnika”. 
Takie inicjatywy istniej# ju% w Niemczech 
(www.hofgruender.de) i maj# na celu 
powi#zanie m"odszego pokolenia rolni-
ków, którzy nie posiadaj# gruntów, ze 
starszym pokoleniem rolników, którzy 
szukaj# nast!pców.

Pat Bogue zwraca jednak równie% uwag! 
na potencjalne „ró%nice kulturowe mi!-
dzy pokoleniami. M"odzi rolnicy mog# 
by& zmuszeni dowie$& starszym w"a$-
cicielom gruntów, %e warto rozwa%y& 
przekazanie im gruntów poprzez dzier-
%aw!, partnerstwo lub inne mechanizmy. 
B!dzie to wymaga"o od nich zyskania za-
ufania starszych rolników i udowodnienia 
swojej warto$ci jako opiekunów cennych 
gruntów, których poszukuj#”.

63 „Land Mobility and Succession in Ireland” – publikacj! t! mo%na pobra& pod adresem:  
http://www.macra.ie/system/assets/131/original/land-mobility-and-succession-in-ireland.pdf.
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Mo%liwo!ci wspierania 
dziedziczenia w latach 
2014–2020

Dziedziczenie jest z"o%on# kwesti# obej-
muj#c# wiele powi#zanych czynników, 
które nale%y rozwa%y& z perspektywy 
obecnego rolnika, potencjalnego nast!p-
cy i gospodarstwa rolnego.

Promowanie skutecznego i efektywnego 
dziedziczenia nie nale%y do kompeten-
cji UE, ale wspólna polityka rolna oferuje 
szereg narz!dzi wsparcia odnowy poko-
leniowej. W ramach 1. filara rolnicy w wie-
ku do 40 lat b!d# otrzymywali specjaln# 
dop"at! uzupe"niaj#c# dla m"odych rolni-
ków przez okres maksymalnie pi!ciu lat. 
W ramach 2. filara wspieraniu m"odych 
rolników s"u%y szereg $rodków – je%e-
li m"ody rolnik ma 40 lat lub mniej, ma 
odpowiednie umiej!tno$ci i kompeten-
cje oraz rozpoczyna „dzia"alno$& po raz 
pierwszy jako kieruj#cy gospodarstwem 
rolnym”. Definicja ta obejmuje zarówno 
nowe podmioty w sektorze rolnym, jak 
i dzieci rolników, które przejmuj# rodzin-
ne przedsi!biorstwo.

Pa(stwa cz"onkowskie maj# kilka mo%-
liwo$ci wspierania przekazywania ro-
dzinnych gospodarstw rolnych, które 
przewidziano w rozporz#dzeniu w spra-
wie EFRROW na lata 2014–2020. Zalicza 
si! do nich wsparcie w ramach dzia"ania 
dotycz#cego rozwoju gospodarstw i dzia-
"alno$ci gospodarczej. Obejmuje ono:

pomoc na rozpocz!cie dzia"alno$ci 
gospodarczej na rzecz m"odych rol-
ników – wsparcie w wysoko$ci do 
70 000 euro przez okres maksymalnie 
pi!ciu lat, uzale%nione od przed"o%enia 
planu biznesowego. M"ody rolnik musi 
spe"nia& wymogi w odniesieniu do de-
finicji rolników aktywnych zawodowo 
w terminie 18 miesi!cy od daty rozpo-
cz!cia dzia"alno$ci;
inwestycje w $rodki trwa"e:
– zwyk"e poziomy intensywno$ci 

pomocy mog# zosta& podniesio-
ne o 20% w przypadku m"odych 
rolników;

– w ramach tego $rodka wsparcie 
mo%e by& równie% przyznawane 
m"odym rolnikom na inwestycje 
maj#ce na celu spe"nienie norm 
unijnych maj#cych zastosowanie 
do produkcji rolnej, w tym norm 
dotycz#cych bezpiecze(stwa pracy. 
Takie wsparcie mo%e zosta& udzielo-
ne maksymalnie na 24 miesi#ce od 
daty rozpocz!cia dzia"alno$ci;

– dodatkowe wsparcie mo%e równie% 
zosta& udzielone wszystkim rolni-
kom w celu spe"nienia nowych wy-
mogów na"o%onych przez prawo 
unijne. Mo%e ono zosta& udzielone 
na maksymalnie 12 miesi!cy od 
dnia, w którym wymogi te staj# si! 
obowi#zkowe dla gospodarstwa 
rolnego;

roczne lub jednorazowe p"atno$ci dla 
drobnych producentów rolnych kwa-
lifikuj#cych si! do systemu dla ma"ych 
gospodarstw ustanowionego zgodnie 
z rozporz#dzeniem w sprawie p"atno$ci 
bezpo$rednich, którzy zobowi#zuj# si! 
do przekazania ca"ego gospodarstwa 
rolnego wraz z odpowiednimi upraw-
nieniami do p"atno$ci innemu rolnikowi.

Po zaj!ciu nowego miejsca w rodzinnym 
przedsi!biorstwie m"odzi rolnicy oczywi-
$cie b!d# kwalifikowali si! do korzystania 
z wielu innych $rodków, przy czym mo%e 
im przys"ugiwa& podniesienie poziomu 
dotacji o 10%, je%eli pa(stwa cz"onkow-
skie zdecyduj# si! powi#za& odpowied-
nie $rodki w podprogramy tematyczne 
(takie jak pakiet dla nowych podmiotów 
i m"odych rolników).

Wsparcie na korzystanie z us"ug dorad-
czych i ich tworzenie stanowi inn# in-
teresuj#c# mo%liwo$&. Specjalistyczne 
us"ugi doradcze i konsultacyjne w zakre-
sie planowania dziedziczenia ju% istniej# 
w niektórych pa(stwach i mog# zosta& 
ustanowione w innych krajach zgodnie 
z ich PROW.

Poniewa% obiektywne potrzeby go-
spodarstw rolnych mog# "atwo ulec 
powi#zaniu z bardziej emocjonalnymi 
interesami cz"onków rodziny, zawsze 
istnieje zapotrzebowanie na dobre do-
radztwo biznesowe i prawne po"#czone 
z jasn# i skuteczn# komunikacj# na rzecz 
wsparcia procesu planowania dziedzi-
czenia. Wyspecjalizowani doradcy ds. 
dziedziczenia mog# na przyk"ad by& 
bardzo u%yteczni pod wzgl!dem u"a-
twiania rozmów pomi!dzy cz"onkami 
rodziny, pomagania w interpretowaniu 
z"o%onych krajowych i regionalnych prze-
pisów podatkowych, sporz#dzania testa-
mentów i pisemnych umów w sprawie 
dziedziczenia, a tak%e oferowania porad 
dotycz#cych restrukturyzacji rodzinnego 
gospodarstwa rolnego.

Wsparcia mo%na udziela& równie% na 
us"ugi po$rednictwa, które mog# pomóc 
w skontaktowaniu tych rolników, którzy 
rozwa%aj# likwidacj! dzia"alno$ci lub 
przej$cie na emerytur!, z rolnikami, którzy 
rozwijaj# dzia"alno$& lub s# nowymi pod-
miotami w sektorze rolnym. Przy odpo-
wiedniej wizji i zastosowaniu kreatywnego 
my$lenia istnieje wiele mo%liwo$ci zach!-
cania nast!pnego pokolenia rolników do 
poj!cia dzia"alno$ci w latach 2014–2020.
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Ma"e rodzinne gospodarstwa 
rolne dostrzeg"y rol!, jak# 
spó"dzielnie rolnicze mog# 

odgrywa& w przezwyci!%aniu nieefek-
tywno$ci dzia"alno$ci (co nieod"#cznie 
wi#%e si! z ma"ymi gospodarstwami), 
w tym wy%szych kosztów nak"adów, 
porównywalnie ni%szych zysków i ogra-
nicze( wynikaj#cych z mniej licznej si"y 
roboczej. Gospodarstwa o powierzchni 
mniejszej ni% 2 ha stanowi# 85% wszyst-
kich gospodarstw na $wiecie64.W zwi#zku 
z tym zak"adanie spó"dzielni rodzinnych 
gospodarstw rolnych sta"o si! istotnym 
instrumentem, który mo%e wspiera& ren-
towno$& i wzrost gospodarstw w miar! 
ich ewoluowania i rozwijania si!, aby 
zaspokoi& przysz"e potrzeby rynku 
$wiatowego.

Zasady spó#dzielni

Spó"dzielnie opieraj# si! na zasadach 
sa   mopomocy, odpowiedzialno$ci pod-
miotowej, demokracji, równo$ci, spra-
wiedliwo$ci i solidarno$ci. Zgodnie 
z tradycj# ich cz"onkowie wyznaj# ta-
kie warto$ci etyczne, jak uczciwo$&, 

otwarto$&, odpowiedzialno$& spo"eczna 
i troska o innych. Skupiaj# si! nie tylko 
na dobrobycie cz"onków spó"dzielni, ale 
te% na szerszej spo"eczno$ci, w której ci 
cz"onkowie dzia"aj#, cz!sto staj#c si! po-
zytywn# si"# na rzecz spo"ecznych prze-
mian i rozwoju.

Odk#d podczas rewolucji przemys"owej 
powsta"y pierwsze modele spó"dzielcze, 
osoby fizyczne i ma"e przedsi!biorstwa 
"#czy"y si!, aby wzmocni& swoj# pozycj! 
na rynku. Przez lata ten model spó"dziel-
czo$ci rozpowszechni" si! na ca"ym $wie-
cie i zmienia" si!, aby zaspokaja& potrzeby 
ró%nych sektorów, celów i cz"onków. W la-
tach 2003–2008 w Europie 25 czo"owych 
spó"dzielni rolniczych odnotowa"o "#czny 
wzrost obrotu $rednio o 38%65. Szacuje 
si!, %e na ca"ym $wiecie ponad miliard 
osób nale%y do spó"dzielni. Razem za-
pewniaj# ponad 100 mln miejsc pracy, 
czyli o 20% wi!cej ni% przedsi!biorstwa 
wielonarodowe66.

Model spó"dzielczy nie jest jednak po-
wszechnie przyj!ty w ca"ej Europie. 
Maj#c korzenie w Anglii i Niemczech, 

spó"dzielnie rozwija"y si! w wi!kszo$ci 
krajów Europy Zachodniej. Na przyk"ad 
we Francji 21 tys. spó"dzielni zapewnia 
ponad milion miejsc pracy, co stanowi 
3,5% ludno$ci czynnej zawodowo67. 
Poniewa% do$wiadczenia zwi#zane ze 
spó"dzielczo$ci# by"y wykorzystywane 
jako socjalistyczne narz!dzie planowania, 
szczególnie w odniesieniu do spó"dziel-
czych gospodarstw rolnych, w czasach 
komunizmu w Europie Wschodniej do-
prowadzi"y do negatywnych konotacji, 
co ogranicza perspektywy spó"dzielczo-
$ci w wielu krajach Europy +rodkowej 
i Wschodniej.

Pomimo zró%nicowanego charakteru 
spó"dzielni na ca"ym $wiecie istnieje 
kilka kluczowych zasad, które stanowi# 
podstaw! ich dzia"ania. Mi!dzynarodowy 
Zwi#zek Spó"dzielczy definiuje spó"-
dzielni! jako „niezale%ne stowarzyszenie 
osób dobrowolnie zrzeszonych celem 
zaspokajania wspólnych aspiracji oraz 
potrzeb spo"eczno-gospodarczych i kul-
turalnych poprzez stanowi#ce wspóln# 
w"asno$& i demokratycznie kontrolowane 
przedsi!biorstwo”.

Pomocna d#o$ –  
Rola spó#dzielni na ca#ym !wiecie

Spó$dzielnie rolnicze s' obecne w%ka#dym ogniwie $a&cucha dostaw #ywno!ci, od pola  
do sto$u. Pomagaj' producentom ograniczy) ryzyko rynkowe i%koszty transakcji, uzyska)  
dost"p do zasobów, osi'gn') korzy!ci skali i%uzyska) w$adz" rynkow' przez wspólne 
nabywanie dostaw i%us$ug, przetwarzanie i%marketing.
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64 Von Braun, J. ,(2008), Poverty, Climate Change, Rising Food Prices and the Small Farmers, Mi!dzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, Rzym, IFPRI.
65 Spó"dzielnie rolnicze w Europie, http://www.agro-alimentarias.coop/(cheros/doc/03020.pdf
66 http://www.fao.org/(leadmin/templates/getinvolved/images/WFD2012_lea,et_en_low.pdf
67 )ród"o: Coop FR, Top 100 des Entreprises Coopératives et panorama sectoriel, 2010.
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 Cz!onkostwo w spó!dzielni jest dobrowolne 
i%otwarte dla wszystkich osób korzystaj"cych z jej 
us!ug i gotowych wype!nia& obowi"zki zwi"zane 
z cz!onkostwem, bez dyskryminowania.

 Spó!dzielnie s" demokratycznymi organizacjami 
kontrolowanymi przez cz!onków, którzy aktywnie 
uczestnicz" w okre%laniu polityki dzia!ania 
spó!dzielni i podejmowaniu decyzji, przy czym 
osoby pe!ni"ce w spó!dzielniach funkcje z wyboru 
s" odpowiedzialne wobec cz!onków.

 Cz$onkowie równomiernie sk$adaj' si" na 
maj"tek spó!dzielni i demokratycznie go kontroluj".

 Spó!dzielnie s" samorz'dnymi, samopomocowymi 
organizacjami zarz"dzanymi przez swoich 
cz!onków.

 Spó!dzielnie zapewniaj" swoim cz!onkom, wybranym 
przedstawicielom oraz pracownikom i personelowi 
kierowniczemu mo#liwo%& kszta$cenia i%szkolenia 
oraz informacje, tak aby mogli efektywnie 
przyczynia& si$ do rozwoju spó!dzielni.

 Spó!dzielnie s!u#" swoim cz!onkom w sposób 
najbardziej efektywny oraz wzmacniaj" ruch 
spó!dzielczy dzi$ki wspó$pracy za po%rednictwem 
struktur lokalnych, krajowych, regionalnych 
i mi$dzynarodowych.

 Spó!dzielnie pracuj" na rzecz zrównowa#onego 
rozwoju spo$eczno!ci, w których dzia!aj", przez 
prowadzenie polityki zaaprobowanej przez 
cz!onków.

Spó#dzielnie – Siedem zasad

Ró%ne rodzaje spó#dzielni 
rolniczych

Spó"dzielnie dzia"aj# w ca"ym "a(cuchu 
dostaw %ywno$ci – od spó"dzielni zaj-
muj#cych si! marketingiem i dostawami 
oraz spó"dzielni us"ugowych po wspól-
ne i spó"dzielcze gospodarstwa rolne. 
Spó"dzielnia jest zwykle organizacj# pry-
watn#, która nale%y do osób korzystaj#-
cych z jej produktów, dostaw lub us"ug 
i jest przez nie kontrolowana. Spó"dzielnie 
ró%ni# si! jednak znacznie pod wzgl!-
dem rodzaju, struktury i liczby cz"onków. 
Niektóre rozwijaj# si! w tzw. form! hy-
brydow#, która odnosi si! do przyj!cia 

struktur organizacyjnych podobnych do 
struktur przedsi!biorstw nale%#cych do 
inwestora oraz do utworzenia struktur 
w"asno$ci rozwoju nieopartych na u%yt-
kownikach, które to struktury daj# pra-
wa w"asno$ci inwestorom spoza sektora 
rolnego. Mi!dzynarodowe spó"dzielnie 
wol# nabywa& lub tworzy& zagraniczne 
przedsi!biorstwa nale%#ce do inwestora, 
aby unikn#& po"#czenia si! z innymi spó"-
dzielniami lub zaproponowania cz"onko-
stwa zagranicznym rolnikom.

Spó"dzielnie tworzone s# w wielu ce-
lach. Mo%na je zasadniczo podzieli& na 
dwa rodzaje: 1) spó"dzielnie produkcyjne, 

które nabywaj# wspólny sprz!t lub razem 
zarz#dzaj# wspólnymi gruntami, aby 
wspiera& bardziej efektywn# produkcj! 
lub przetwarzanie, w tym spó"dzielcze 
gospodarstwa rolne; oraz 2) cz!$ciej wy-
st!puj#ce spó"dzielnie us"ugowe, które 
udzielaj# wsparcia cz"onkom, zazwyczaj 
dostarczaj#c nak"adów lub zapewniaj#c 
wspóln# dystrybucj! i marketing produk-
tów swoich cz"onków. Jednym z godnych 
uwagi rodzajów spó"dzielni jest spó"-
dzielnia negocjuj#ca, której zadaniem 
jest prowadzenie negocjacji z innymi 
przedsi!biorstwami w "a(cuchu dostaw 
w celu uzyskania lepszych warunków 
handlowych dla swoich cz"onków.
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Spó!dzielnia Maschinenring powsta!a w 2000 r., nale#y 

do niej ponad 5 tys. rolników i le%ników w gminie 

Bolzano we W!oszech. Organizacja ta bazuje na 

do%wiadczeniach z Austrii i Niemiec. Oferuje rolnikom 

i le%nikom szeroki zakres us!ug, w tym utrzymanie 

lasów, przerzedzanie, ci$cie drewna i zrywk$ drewna. 

Wszystkie te us!ugi mo#na zamówi& przez internet, 

dzi$ki czemu cz!onkom spó!dzielni !atwo jest z nich 

korzysta&. System ten umo#liwia bardziej efektywne 

wykorzystanie maszyn w ca!ym regionie.

Stowarzyszenie promuje wspó!prac$ mi$dzy rolnikami 

i osobami odpowiedzialnymi za gospodark$ le%n" 

(w celu bardziej op!acalnego korzystania z maszyn, 

tak aby rolnicy nie musieli kupowa& drogiego sprz$tu), 

korzystanie z us!ug w zakresie zast$pstwa w celu 

wspierania innych dzia!a', w tym szkolenia, oraz robienie 

lepszego u#ytku z innowacyjnego, nowoczesnego sprz$tu. Cz!onkowie 

stowarzyszenia odnosz" korzy%ci dzi$ki dost$powi do pracowników lub 

maszyn do samodzielnego u#ytku. Cz!onkowie mog" równie# oferowa& 

us!ugi i maszyny innym cz!onkom i przedsi$biorstwom zewn$trznym. 

Stowarzyszenie to otrzyma!o finansowanie w ramach dzia!ania 115;  zwraca 

te# koszty poniesione zarówno przez cz!onków, którzy korzystaj" z jego us!ug, 

jak i cz!onków, którzy te us!ugi oferuj". Stowarzyszenie oferuje równie# us!ugi 

doradcze w zakresie u#ytkowania maszyn, a tak#e szkolenie.

Spó!dzielnia Maschinenring okaza!a si$ skutecznym sposobem 
mechanizacji rolnictwa i le%nictwa, poniewa# zmniejsza koszty napraw 

maszyn i optymalizuje u#ytkowanie maszyn dzi$ki wspólnemu korzystaniu 

z nich. Przyczynia si$ do wzrostu dochodów gospodarstw, zmniejsza 

koszty pracy i zwi$ksza bezpiecze'stwo pracy. Ponadto praca oferowana 

przez cz!onków, za któr" p!aci im stowarzyszenie, nie jest opodatkowana. 

http://www.maschinenring.it/

Wspieranie innowacji i wydajno!cioprzez us#ugi w zakresie zast'pstwa we W#oszech

Wiele rodzinnych gospodarstw rolnych 
nale%y do spó"dzielni, które skupiaj# si! 
na wspólnej dystrybucji i marketingu swo-
ich produktów. Zwi!ksza to si"! poszcze-
gólnych gospodarstw w ca"ym "a(cuchu 
dostaw %ywno$ci i umo%liwia cz"onkom 
odnoszenie korzy$ci skali wynikaj#cych 
ze wspó"pracy. Ponadto wspólna praca 
pozwala gospodarstwom rodzinnym zmi-
nimalizowa& ryzyko rynkowe i wzmocni& 
swoj# pozycj! poprzez wspieranie inno-
wacji produktowych i zagwarantowanie 
jako$ci i bezpiecze(stwa %ywno$ci. Wiele 
spó"dzielni skupi"o si! na mo%liwo$ci 
wzmocnienia relacji z konsumentami 
ko(cowymi, reaguj#c na zainteresowanie 
pochodzeniem %ywno$ci: dostosowanie 
produktów i innowacje produktowe opar-
te s# na informacjach zwrotnych otrzymy-
wanych od klientów.

Si"a spó"dzielni na rynku wzros"a w ostat-
nich latach, chocia% istniej# znaczne ró%-
nice mi!dzy poszczególnymi pa(stwami 
cz"onkowskimi i sektorami. W niektórych 
krajach, zw"aszcza w nowych pa(stwach 

cz"onkowskich, spó"dzielnie nadal odgry-
waj# jedynie marginaln# rol!. Na ryc. 2 
przedstawiono $redni# unijn# w podziale 
na sektory68.
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Ryc. 2. Udzia# spó#dzielni w rynku, ogó#em dla UE, na sektor, 2010

68 Wsparcie na rzecz spó"dzielni rolników, http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/exec_sum_en.pdf.

)ród"o: J. Bijman, C. Iliopoulos, K.J. Poppe, C. Gijselinckx, K. Hagedorn, M. Hanisch, G.W.J. Hendrikse, R. Kühl,  
P. Ollila, P. Pyykkönen i G. van der Sangen (2012), Support for Farmers’ Cooperatives. Final Report, Wageningen, 
Wageningen UR.
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Zapotrzebowanie konsumentów na produkty lokalne o pewnym pocho-

dzeniu – po!"czone z konieczno%ci" nadania przez producentów warto%ci 

dodanej ich produktom – doprowadzi!o do powstania ró#norodnych 

lokalnych sieci spo#ywczych i krótkich !a'cuchów dostaw. Wspó!praca 

producentów ma do odegrania wa#n" rol$ – rodzinne gospodarstwa rolne 

dzia!aj" razem na rzecz tworzenia krótkich !a'cuchów dostaw w celu nada-

nia swoim produktom warto%ci dodanej, budowania relacji z konsumentami 

i zdobycia wi$kszego udzia!u w !"cznych wydatkach na #ywno%&. Ten rodzaj 

organizacji producentów skupia si$ na dystrybucji i marketingu, rozwijaj"c 

wspóln" to#samo%& w odniesieniu do grupy gospodarstw rodzinnych, 

opart" na wspólnych warunkach geograficznych, praktykach rolniczych 

lub tradycyjnych technikach produkcji.

W ca!ej UE producenci utworzyli zró#nicowane krótkie !a'cuchy dostaw, 

które s" dostosowane do lokalnego kontekstu, w jakim powsta!y. Najcz$stsze 

krótkie !a'cuchy dostaw obejmuj" sprzeda# bezpo%redni" z gospodarstwa 

rolnego w punktach sprzeda#y przy gospodarstwie, w formie progra-

mów dostarczania zestawów produktów lub targów rolnych. W ramach 

wspó!pracy producenci tworzyli i rozwijali równie# portale internetowe, 

„znikaj"ce sklepy” (pop-up shop), automaty, kawiarnie, rolnictwo wspierane 

przez spo!eczno%& lokaln" i !a'cuchy dostaw dla gastronomii w sektorze 

publicznym w szko!ach i szpitalach.

Wiele z tych organizacji producentów umo#liwia tak#e !"czenie zasobów 

ludzkich – poszczególni producenci na zmian$ zajmuj" si$ dystrybucj" lub 

sprzeda#" produktów ze wszystkich gospodarstw. W niektórych przypad-

kach organizacje umo#liwi!y rodzinnym gospodarstwom rolnym wspólne 

pokrycie kosztów zatrudnie-

nia specjalisty ds. marketin-

gu. Wspó!praca zwi$kszy!a 

tak#e zaufanie gospodarstw 

rodzinnych do innowacji – 

wiele spó!dzielni testuje nowe 

produkty i twórcze rozwi"za-

nia w zakresie bezpo%red-

niej sprzeda#y produktów 

konsumentom69.

Tworzenie krótkich !a'-

cuchów dostaw na ob-

szarach wiejskich mo#e 

przynosi& wiele korzy%ci go-

spodarczych, %rodowiskowych  

i spo!ecznych. Mog" one 

pomóc w dywersyfikacji  

gospodarki wiejskiej i zwi$kszeniu jej odporno%ci, zdobyciu wi$kszego  

udzia!u w wydatkach na #ywno%& na poziomie lokalnym, tworzeniu  

miejsc pracy; mog" przyczyni& si$ do budowania wizerunku danego  

obszaru oraz poprawi& stan %rodowiska, wspieraj"c tym samym rozwój 

turystyki. Krótkie !a'cuchy dostaw wi"#" si$ równie# z mniejszym %ladem 

w$glowym. Ponownie !"cz" ludzi z tradycj" i kultur" lokalnych terenów, 

cz$sto wzbudzaj"c w nich poczucie dumy i przynale#no%ci do wspól-

noty, w której wiedza i zaufanie stanowi" podstaw$ relacji producent– 

konsument.

Spó#dzielnie ma#ych 
gospodarstw rolnych 
i globalne bezpiecze$stwo 
%ywno!ciowe
Spó"dzielnie nie tylko odgrywaj# istotn# 
rol! we wspieraniu zrównowa%onego 
charakteru ma"ych gospodarstw, lecz 
maj# te% do odegrania kluczow# rol! 
w zapewnianiu globalnego bezpiecze(-
stwa %ywno$ciowego. Spó"dzielnie two-
rzone przez ma"e rodzinne gospodarstwa 
rolne s# coraz popularniejsze na ca"ym 
$wiecie. Zwi!kszaj# wydajno$& w uj!ciu 
globalnym i umo%liwiaj# drobnym produ-
centom rolnym efektywniejsze reagowa-
nie na zmieniaj#ce si! zapotrzebowanie 
na rynku. Rolnicy nale%#cy do spó"dzielni 
maj# wi!ksz# indywidualn# w"adz! i kon-
trol! nad produkcj# (w tym nad nak"ada-
mi i u%ytkowaniem gruntów) ni% mieliby 

w ramach kontraktacji. W ten sposób 
w modelu spó"dzielczym bezpiecze(-
stwo %ywno$ciowe jest mniej podatne 
na zagro%enia70.

Lepszy dost!p do zasobów, narz!dzi 
informacyjnych i us"ug, który zapewnia 
spó"dzielnia, zach!ca cz"onków do pod-
niesienia poziomu produkcji %ywno$ci 
przy jednoczesnej redukcji kosztów 
transakcyjnych, poprawie jako$ci i two-
rzeniu miejsc pracy. Cz!sto mo%na to 
osi#gn#& na obszarach, gdzie mo%liwo$ci 
podj!cia innej dzia"alno$ci gospodarczej 
s# ograniczone. Istnieje zatem znaczny 
potencja" pod wzgl!dem przyczyniania 
si! do dobrostanu spo"ecznego i spój-
no$ci terytorialnej, szczególnie w obliczu 
kryzysu gospodarczego, który w wielu 
pa(stwach cz"onkowskich doprowadzi" 
do wysokiego bezrobocia.

Wiedza ta zwi!ksza"a ch!& Komisji 
Europejskiej do wspierania gospodarstw 
rodzinnych. Kiedy ONZ og"osi"a rok 2014 
Mi!dzynarodowym Rokiem Rolnictwa 
Rodzinnego, w centrum uwagi znalaz"a 
si! rola takich gospodarstw we wspiera-
niu zrównowa%onej produkcji %ywno$ci. 
We wnioskach dotycz#cych reformy WPR 
Komisja Europejska wykaza"a swoje za-
anga%owanie w u"atwianie wspó"pracy 
producentów. Od tego czasu przepro-
wadzono dodatkowe prace na potrzeby 
wsparcia procesu decyzyjnego Komisji. 
Mi!dzy innymi opublikowano wa%ne 
badania71 na temat wsparcia, które jest 
rodzinnym gospodarstwom rolnym po-
trzebne do rozwoju spó"dzielczo$ci, oraz 
rozpocz!to konsultacje dotycz#ce roli rol-
nictwa rodzinnego72, których zadaniem 
jest okre$lenie najwa%niejszych wyzwa( 
i priorytetów na przysz"o$&.

69 Wi!cej informacji na temat %ywno$ci lokalnej i krótkich "a(cuchów dostaw mo%na znale'& w „Przegl#dzie Obszarów Wiejskich UE” nr 12: http://enrd.ec.europa.eu/
publications-and-media/eu-rural-review/pl/eu-rural-review_pl.cfm.

70 Motiram, S., i Vakulabharanam, V., (2007), Corporate and Cooperative Solutions for the Agrarian Crisis in Developing Countries, Review of Radical Political Economics, 360–467.
71 Wsparcie na rzecz spó"dzielni rolników – sprawozdanie ko(cowe, http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf.
72 http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_pl.htm

©
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Rola, jak# spó"dzielnie rodzinnych go-
spodarstw rolnych odgrywaj# w za-
pewnianiu globalnego bezpiecze(stwa 
%ywno$ciowego, zyska wi!ksze uznanie, 
czemu towarzyszy& b!dzie dostoso-
wane do potrzeb wsparcie, maj#ce na 
celu umo%liwienie restrukturyzacji sek-
tora rolnego i przyspieszenie rozwoju 
spó"dzielczo$ci. Wspólna polityka rolna 
wspiera wspó"prac! producentów dzi!-
ki wspólnej organizacji rynku73 produk-
tów, co umo%liwi"o lepsz# koordynacj! 
poszczególnych "a(cuchów dostaw. Jak 
ju% wspomniano, WPR po 2013 r. ma 
na celu dalsze usprawnianie wspó"pra-
cy producentów poprzez zapewnienie 

wzmocnionych ram na potrzeby or-
ganizacji producentów, stowarzysze( 
organizacji producentów i organizacji 
mi!dzybran%owych, jak równie% wspiera-
nie tworzenia grup producentów i krót-
kich "a(cuchów dostaw. Oczekuje si!, 
%e u"atwi to wspó"prac! producentów, 
zapewniaj#c ch!tnym rolnikom pewno$& 
prawa, wsparcie finansowe i korzy$ci go-
spodarcze. Nowe mo%liwo$ci prezentuj# 
tak%e grupy operacyjne europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego74, które 
mog# umo%liwia& nowym i istniej#cym 
spó"dzielniom badanie i rozwijanie w"as-
nych metod pracy oraz penetrowanie 
nowych rynków75.

Spó"dzielnie mog# równie% zdecydowa& 
si! na kreatywne my$lenie o $rodkach 
polityki, które umo%liwiaj# wspóln# 
prac!, uczenie si! i rozwijanie kapita"u 
ludzkiego z wykorzystaniem wspó"pra-
cy mi!dzyterytorialnej i transnarodo-
wej. Wsparcie to b!dzie zwiastunem 
zmian w przysz"o$ci europejskiej pro-
dukcji rolnej, dystrybucji i marketingu, 
zmian skoncentrowanych na rodzin-
nych gospodarstwach rolnych, pro-
duktach wysokiej jako$ci i skróconych 
"a(cuchach dostaw.

73 http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/cmo_en.htm
74 http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
75 http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/lea,et_en.pdf

Spó!dzielnia Peasant Evolution 

Producers’ Co-Operative powsta!a 

w 2004 r. w hrabstwie Dorset, 

w po!udniowo-zachodniej Anglii, 

jako spó!dzielnia drobnych pro-

ducentów. Obszar ten cechuj" 

ma!e rodzinne gospodarstwa 

rolne. 33 z nich zrzeszy!y si$ w celu 

utworzenia spó!dzielni, której 

zadaniem jest zapewnianie wsparcia, 

aby gospodarstwa by!y w stanie 

wypracowywa& realny dochód.

Pocz"tkowo spó!dzielnia skupia!a 

si$ na rozwoju krótkich !a'cuchów 

dostaw – sprzeda#y produktów 

bezpo%rednio konsumentom, restauracjom i punktom sprzeda#y 

detalicznej – aby zdoby& wi$ksz" cz$%& zysku z produkcji, budowa& relacje 

z konsumentami i poszerza& wiedz$ o gospodarstwach nale#"cych do 

spó!dzielni. W efekcie gospodarstwa te zda!y sobie spraw$, #e potrzebuj" 

urz"dze' przetwórczych, aby nada& swoim produktom maksymaln" warto%& 

dodan". W 2008 r. uzyska!y finansowanie za po%rednictwem lokalnej grupy 

dzia!ania Leader i w ramach projektu lokalnego zbudowa!y wielofunkcyjny 

zak!ad przetwórczy, w którym mie%ci si$ mi$dzy linia do wyciskania soków 

i robienia przetworów, obiekty do przetwarzania zió!, pomieszczenie do 

rozbioru mi$sa i mleczarnia. Sukces tego zak!adu przetwórczego sprawi!, #e 

spó!dzielnia zbada!a inne mo#liwo%ci 

nadania swoim produktom warto%ci 

dodanej. Niedawno nale#"ce do niej 

gospodarstwa wspólnie dzia!a!y 

na rzecz utworzenia mobilnej 

kawiarni, która w dalszym stopniu 

zwi$ksza warto%& ich produktów 

poprzez gastronomi$ i uliczn" 

sprzeda# #ywno%ci. Spó!dzielnia 

obecnie przekszta!ca ten pojazd 

gastronomiczny w mobilny sklep, aby 

obs!ugiwa& lokalne obszary wiejskie.

Jyoti Fernadez, cz!onkini i za!o#ycielka 

spó!dzielni, podkre%li!a dodatkowe 

korzy%ci p!yn"ce dla niej i jej ro-

dziny: „Kiedy zacz$li%my wspó!pracowa& przy przetwarzaniu, zyskali%my 

silniejsze poczucie wspólnoty i to#samo%ci jako drobni producenci 

rolni, co zainspirowa!o nas do wspó!pracy przy wielu inicjatywach 

marketingowych i projektach lokalnych. Nasz obszar o#y! – istniej"ce ma!e 

gospodarstwa rolne zacz$!y pr$#niej dzia!a&, a nasze tereny przyci"gaj" 

coraz nowe podmioty. Z naszego do%wiadczenia wynika, #e w rolnictwie 

rodzinnym chodzi nie tylko o ekonomi$ – chodzi te# o stworzenie 

t$tni"cego #yciem obszaru wiejskiego, gdzie mi!o jest prowadzi& rodzinne 

#ycie. Spó!dzielnie s" kluczem do tworzenia poczucia wspólnoty”. 

www.peasantevolution.co.uk

Spó#dzielnia Peasant Evolution Producers’ Co-Operative – Anglia

© Peasant Evolution Producers Cooperative
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