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Streszczenie 
 
Przedstawiono poziom oraz docelowe wykorzystanie funduszy 
unijnych na zakup maszyn i narzędzi w gospodarstwach rolni-
czych. Jako zmienną grupującą przyjęto lokalizację badanych 
obiektów. Wartości obliczonych wskaźników potwierdzają wy-
stępowanie zróżnicowania poziomu wykorzystaniu funduszy  
w gospodarstwach w zależności od ich lokalizacji. Zakup po-
szczególnych maszyn był ściśle związany z prowadzoną dzia-
łalnością rolniczą i był współfinansowany ze środków unijnych.  
 
Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, park maszynowy, fun-
dusze unijne, nadwyżka bezpośrednia, Europejska Jednostka 
Wielkości (ESU)  

 
 
Wstęp 
Polskie rolnictwo cechuje się dużym zróżnicowaniem warunków gospodaro-
wania. Wskazuje na to m.in. szeroki przedział struktury agrarnej oraz znacz-
ne zróżnicowanie co do wielkości obsady, jak i grup zwierząt. Również istot-
ny wpływ na specyfikę polskiego rolnictwa mają niewątpliwie uwarunkowania 
geograficzne, które w pewnym zakresie ograniczają zakres prowadzonej 
produkcji rolniczej. Poziom i struktura produkcji są często determinowane 
także posiadanym przez rolnika doświadczeniem oraz wyposażeniem go-
spodarstwa w techniczne środki pracy. Autorzy wskazują bowiem, że zaan-
gażowany kapitał w techniczne środki pracy jest często największym skład-
nikiem bilansu gospodarstwa [Kocira, Sawa 2008]. Równocześnie istniejące 
niekorzystne relacje pomiędzy cenami zbytu płodów rolnych a cenami no-
wych maszyn i narzędzi wielokrotnie uniemożliwiają rolnikom modernizację 
posiadanego zaplecza technicznego. W takiej sytuacji alternatywą dla pol-
skiego rolnictwa może być korzystanie z funduszy pomocowych Unii Euro-
pejskiej [Szeląg-Sikora, Wojciech 2007].  

 
Za cel pracy przyjęto analizę stopnia wykorzystania oraz docelowego skie-
rowania funduszy strukturalnych na modernizację zaplecza technicznego  
w gospodarstwach zróżnicowanych wg ich lokalizacji.  
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Zakresem pracy objęto dwie grupy gospodarstw (po 30 obiektów), tj. prowa-
dzące działalność w warunkach geograficznych nizinnych (woj. lubelskie) 
oraz zlokalizowanych na terenach o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania (ONW-górskie, woj. śląskie).  
 
Metodyka badań i obliczeń 
Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego. Zebrane dane 
źródłowe swym zakresem objęły rok produkcyjny 2006/2007. Jako zmienną 
grupująca przyjęto lokalizację badanych obiektów. Cecha ta była jednym  
z głównych kryteriów, którym kierowano się dobierając obiekty do badań.  
 
W aspekcie przyjętego podziału dokonano porównania obliczonych wskaź-
ników nadwyżki bezpośredniej z uwzględnieniem udziału dopłat unijnych  
w ramach funduszów gwarantowanych (dopłat bezpośrednich oraz dopłaty 
dla gospodarstw prowadzących działalność w niekorzystnych warunkach 
gospodarowania ONW- górzyste).  
 
Nadwyżka bezpośrednia została policzona zgodnie ze wzorem: 

 
URhazł. 1−⋅tys,SUKBPKNB smbrutto − +−= 

gdzie:  
PKbrutto - roczna wartość produkcji końcowej brutto uzyskanej z produkcji 

roślinnej i zwierzęcej,  
KBm-s  - koszty bezpośrednie na wytworzenie tej produkcji,  
SU   - subwencje unijne. 
  
Na podstawie obliczonej nadwyżki bezpośredniej określono wielkość eko-
nomiczną gospodarstw wyrażoną europejska jednostką ESU, gdzie 1 ESU 
stanowi równoważność 1400 euro [Augustyńska-Grzybek i in. 1999]. 
 
W celu określenia poziomu wykorzystania funduszy unijnych na moderniza-
cję zaplecza technicznego obliczono wartość odtworzeniową parku maszy-
nowego brutto, określając następnie udział w jej wartości środków finanso-
wych pochodzących z dostępnych funduszy strukturalnych.  
 
Wartość odtworzeniowa paru maszynowego brutto (WOPM) (tys.zł⋅ha-1UR)  
jest to wartość nowych lub podobnych w pełni sprawnych maszyn bez 
uwzględnienia ich stopnia zużycia fizycznego i ekonomicznego [Kowalski i in. 
2002]. Aby ukazać specyfikę badanych gospodarstw ze względu na ich loka-
lizację dokonano zestawienia rodzaju zakupionych maszyn i narzędzi.  
 
W pracy zamieszczono również strukturę wykorzystania poszczególnych 
programów unijnych. 
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Charakterystyka badanych gospodarstw 
Przedstawione w tabeli 1 dane pozwalają zobrazować, jakimi zasobami zie-
mi dysponowały badane gospodarstwa. Średnia powierzchnia użytków rol-
nych (UR) w obiektach z woj. lubelskiego była niemal trzykrotnie większa od 
powierzchni UR w drugiej grupie gospodarstw z terenów podgórskich woj. 
śląskiego.  
 
Zróżnicowana okazała się również struktura użytkowania ziemi. W pierwszej 
grupie dominowały grunty orne, które stanowiły 74% powierzchni UR, zaś  
w drugiej grupie przeważały użytki zielone zajmujące średnio 66% po-
wierzchni UR. Przeznaczanie powierzchni UR na użytki zielone w gospodar-
stwach z woj. śląskiego wynikało głównie z górzystego ukształtowania tere-
nu, gdzie występujące uwarunkowania terenowe uniemożliwiały uprawę, np. 
zbóż czy roślin okopowych. Często znaczne nachylenie stoków uniemożliwia 
mechanizację prac związanych uprawą wyżej wspomnianych grup roślin.  
 
Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest klimat, który w regionach górzy-
stych cechuje się m.in. bardzo zmiennymi warunkami pogodowymi oraz 
krótszym okresem wegetacji. 
 
Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw, powierzchnia użytków rolnych 

oraz obsada inwentarza żywego 
Table 1. Characteristics of surveyed farms, acreage of agricultural land and the live-

stock density 

Wartości charakteryzujące gosp. wg ich lokalizacji 

woj. lubelskie woj. śląskie Wyszczególnienie 

min. średnia maks. min. średnia maks. 

Powierzchnia użytków rolnych, ha 

Użytki rolne 4,20 20,23 79,60 1,93 7,23 32,50 

grunty orne 2,40 14,95 97,80 0,10 2,45 11,80 

użytki zielone 0,00 5,93 41,00 0,00 4,78 30,50 w tym: 

sady i plantacje 0,00 1,30 27,50 0,00 0,00 0,00 

Obsada inwentarza żywego, DjP•ha-1UR 

Razem 0,00 0,35 1,04 0,09 0,93 1,77 

bydło 0,00 0,25 0,95 0,00 0,72 1,63 

konie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,52 

trzoda chlewna 0,00 0,09 0,33 0,00 0,04 0,61 

owce  0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,84 

w tym: 

drób 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,12 

Źródło: Badania własne 
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Odzwierciedleniem sposobu użytkowania ziemi jest obsada inwentarza ży-
wego w badanych gospodarstwach. W ujęciu jednostkowym większą inten-
sywność produkcji zwierzęcej uzyskały obiekty z terenów górzystych gdzie 
średnio na jeden hektar przypadało 0,93 DJP, w jednym z gospodarstw z tej 
grupy obsada wyniosła aż 1,77 DJP•ha-1 UR.  
 
Jako kolejny przykład regionalnego zróżnicowania badanych obiektów moż-
na podać strukturę stada. Nie sposób nie zauważyć, iż w obiektach z tere-
nów górskich utrzymywane były charakterystyczne dla takiego regionu owce, 
które nie wystąpiły w żadnym z gospodarstw z woj. lubelskiego (tab.1).  
 
Wyposażenie gospodarstw w park maszynowy pod względem ilościowym 
było bardzo zbliżone, pomimo różnej struktury agrarnej, a co za tym idzie 
nieporównywalnej możliwości wykorzystania poszczególnych maszyn i na-
rzędzi (tab. 2). Najliczniejsze okazały się grupy maszyn i narzędzi do uprawy 
gleby (w pierwszej grupie gospodarstw 2,97 szt.• gosp.-1 UR, w drugiej gru-
pie 3,34 szt.• gosp.-1 UR). 
 
Tabela 2. Wyposażenie badanych gospodarstw w park maszynowy [szt.•gosp.-1UR] 
Table 2. Equipment of surveyed farms with the farm machines (number per farm and 

agricultural land) 

Liczba maszyn i narzędzi w gospodarstwie 
 wg lokalizacji 

woj. lubelskie woj. śląskie Wyszczególnienie 

min. śred-
nia maks. min. śred-

nia maks. 

Ciągniki 1,00 1,50 4,00 1,00 1,70 3,00 

Przyczepy 0,00 1,00 3,00 0,00 0,87 2,00 

Narzędzia i maszyny do uprawy 
gleby 1,00 2,97 6,00 0,00 3,34 5,00 

Maszyny do nawożenia i ochrony 
roślin 0,00 1,63 5,00 0,00 2,40 6,00 

Maszyny do siewu i sadzenia 0,00 1,07 2,00 0,00 1,17 3,00 

Maszyny do zbioru 0,00 1,53 6,00 1,00 3,33 6,00 

Maszyny do produkcji zwierzęcej 0,00 0,03 1,00 0,00 0,97 4,00 

Źródło: Badania własne 
 
Obecność w każdym z obiektów m.in. jednego ciągnika była wynikiem przy-
jętego kryterium doboru, zakładającego, iż posiadanie ciągnika rolniczego 
jako podstawowego źródła mechanicznej siły pociągowej jest niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego.  
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Analiza wyników 
Wartość uzyskanej nadwyżki bezpośredniej pozwala oszacować teoretyczną 
wartość produkcji towarowej. W odniesieniu do powierzchni jednego hektara 
średnio jej wartość była zdecydowanie wyższa w gospodarstwach górskich. 
Była ona dwukrotnie wyższa i wyniosła 6,04 tys.zł•ha-1UR. Jednak analizując 
wartość nadwyżki bezpośredniej przypadającą na jedno gospodarstwo 
stwierdzono, że bardziej rentowne okazały się obiekty z woj. lubelskiego. 
Właśnie w tej grupie w jednym z gospodarstw roczna wartość nadwyżki to 
aż 225,51 tys.zł•gosp.-1, tj. ok. 60 ESU, co pozwala zaszeregować ten obiekt 
zgodnie z nazewnictwem unijnym do gospodarstw dużych.  
 
Analiza średnich wartości wskaźnika ESU dla przyjętego podziału regional-
nego gospodarstw (w pierwszej 9,91, w drugiej 8,33) pozwala zakwalifiko-
wać je jako średnio duże. Uwzględnione w naliczaniu nadwyżki subwencje 
pochodzące z dopłat bezpośrednich oraz płatności ONW średnio stanowiły 
ok. 20% w woj. lubelskim oraz ok. 12% w woj. śląskim.  
 
Tabela 3. Nadwyżka bezpośrednia oraz ekonomiczna wielkość badanych gospodarstw 
Table 3. Direct surplus and economic size of surveyed farms 

Wskaźniki produkcyjne wg lokalizacji 

woj. lubelskie woj. śląskie Wyszczególnienie 

min. śred-
nia maks. min. śred-

nia maks. 

Nadwyżka bezpośrednia (tys.zł•ha-1UR) 1,12 2,46 4,84 1,51 6,04 8,54 

produkcja rolnicza 0,67 1,98 4,33 0,87 5,32 7,86 

dopłaty bezpośrednie  0,34 0,48 0,59 0,28 0,41 0,58 w tym: 

ONW       0,32 0,32 0,32 

Nadwyżka bezpośrednia (tys.zł•gosp.-1) 7,10 44,00 225,51 5,44 36,98 51,88 

ESU 1,60 9,91 50,79 1,22 8,33 11,68 

Źródło: Badania własne 
 
Podstawą obowiązującej metodyki naliczania wysokości dopłat bezpośred-
nich jest rodzaj uprawianych roślin. Istniejący podział na grupy roślin pod-
stawowych i uzupełniających, do tych ostatnich przyznawane są dodatkowe 
fundusze, różnicuje wysokość pozyskanych środków finansowych w bada-
nych gospodarstwach.  
 
W przeważającej większości na terenach górzystych odchodzi się od uprawy 
roślin, do powierzchni, których przysługuje płatność uzupełniająca. Jest to 
podyktowane wspomnianymi wyżej niedogodnościami wynikającymi ze spe-
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cyfiki terenu. W zamian za to właścicielom tych gospodarstw przysługuje 
płatność za gospodarowanie w niekorzystnych warunkach górzystych 
(ONW) w wysokości 0,32 tys.zł•ha-1 UR (dane z okresu przeprowadzania 
badań). Jest to z założenia forma rekompensaty m.in. braku możliwości 
zróżnicowania prowadzonej działalności rolniczej, zwiększenia jej efektyw-
ności, czy też mniejszej wydajności ziemi na terenach górzystych. 
 
Jednym ze wskaźników charakteryzujących wyposażenie gospodarstw w za-
plecze techniczne jest wartość odtworzeniowa parku maszynowego brutto. 
Średnia wartość zainwestowanego kapitału w zaplecze techniczne była wyż-
sza w obiektach z woj. śląskiego. Dotyczyła ona zarówno wartości odtwo-
rzeniowej brutto w odniesieniu do powierzchni jednego hektara, jak i przypa-
dającej na jedno gospodarstwo.  
 
W pierwszym przypadku uzbrojenie jednego hektara UR było aż 2,74 raza 
wyższe w gospodarstwach górskich (różnica wyniosła 14,48 tys.zł). Zaś 
łączna wartość otworzeniowa przypadająca na gospodarstwo była średnio 
wyższa o 17,64 tys.zł. Gospodarstwo, gdzie wartość kapitału zainwestowa-
nego w park maszynowy była najwyższa, tj. 447,41 tys.zł•gosp.-1, zlokalizo-
wane było na terenie woj. lubelskiego.  
 
Obliczona wartość odtworzeniowa brutto uwzględnia udział w niej środków 
finansowych pochodzących z funduszy unijnych. W tym przypadku korzyst-
niejsze wyniki uzyskano w gospodarstwach z woj. lubelskiego, gdzie średnio 
w jednym gospodarstwie poziom dofinansowania wyniósł 28,39 tys.zł i sta-
nowił ponad 22% łącznej wartości odtworzeniowej brutto.  
 
Tabela 4. Wartość odtworzeniowa parku maszynowego brutto 
Table 4. Gross reproduction value of the farm machines 

Wartość odtworzeniowa parku maszynowego 
brutto wg lokalizacja  

woj. lubelskie woj. śląskie Wyszczególnienie 

min. średnia maks. min. średnia maks. 

WOPM (tys.zł•ha-1UR) 0,46 8,31 37,42 4,65 22,79 54,73 

w tym dofinansowanie z UE 0,28 1,89 8,28 0,14 1,64 20,83 

WOPM (tys.zł•gosp.-1) 10,77 128,27 447,41 26,08 145,91 381,59 

w tym dofinansowanie z UE 2,69 28,39 156,46 1,50 8,20 100,00 

Źródło: Badania własne 
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Dla porównania w drugiej grupie było to zaledwie ok. 6%. Jest to logiczne, 
gdyż posiadanie przez obiekty z pierwszej grupy większych zasobów ziemi 
pozwalało im uzyskać znacznie wyższe dopłaty bezpośrednie, a większa 
powierzchnia uprawy generowała również znacznie wyższe dochody w prze-
liczeniu na jedno gospodarstwo. A zatem obiekty te cechowały lepsze uwa-
runkowania ekonomiczno-produkcyjne, które pozwalały im niejednokrotnie 
sprostać m.in. kryteriom konieczności posiadania wkładu własnego (min. ok. 
40-50%) przy realizacji inwestycji, a w tym zakupu lub modernizacji zaplecza 
technicznego w ramach dostępnych unijnych programów pomocowych. 
 
Kolejnym przykładem różniącym badane grupy gospodarstw jest rodzaj za-
kupionych maszyn (rys. 1). Na 30 gospodarstw z woj. lubelskiego, aż w 6 do-
konano zakupu ciągnika rolniczego. W tej grupie istotny udział mają również 
maszyny i narzędzia do uprawy gleby, łącznie stanowiły ponad 30% (zaku-
piono m.in. 6 pługów, 5 bron, 4 kultywatory).  
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Rys. 1. Struktura zakupionych maszyny i narzędzia z dofinansowaniem funduszy unij-
nych (Źródło: Badania własne) 

Fig. 1. The structure of machines and implements purchased at subsidizing from the 
EU funds (Source: own study) 

 45



 
Anna Szeląg-Sikora 

 
Analizując strukturę zakupionych maszyn, w pierwszej grupie zauważa się 
szeroki zakres potrzeb modernizacji parku maszynowego wynikający z więk-
szej liczby uprawianych roślin. Natomiast w drugiej grupie można zauważyć, 
iż specyfika uwarunkowań przestrzeni gospodarowania - istotny udział w struk-
turze użytków zielonych – zdeterminowała, że najliczniejszą grupę wśród 
zakupionych stanowiły maszyny do zbioru zielonki (ok. 70% łącznej liczby 
zakupionych maszyn). 
 
W badanych gospodarstwach 100% populacji korzystało z dopłat bezpo-
średnich, a w grupie z woj. śląskiego dodatkowe środki finansowe rolnicy 
otrzymywali za prowadzenie działalności rolniczej na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW- górskie). W tej grupie 6 go-
spodarstw otrzymało pomoc w ramach lokalnego programu OWCA+. 
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Rys. 2. Struktura rodzaju wykorzystanych funduszy unijnych (Źródło: Badania własne) 
Fig. 2. The sort structure of used EU funds (Source: own study) 
 
Jak wynika z danych zebranych w trakcie badań środki uzyskane z tego pro-
gramu rolnicy wykorzystali w przeważającej większości na zakup maszyn 
rolniczych. W gospodarstwach z woj. lubelskiego poza dopłatami bezpo-
średnimi istotny udział miał Sektorowy Program Operacyjny (SPO). Uzyska-
ne z niego dofinansowanie przeznaczane było w całości na zakup lub mo-
dernizację zaplecza technicznego w badanych gospodarstwach (rys. 2). 
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Podsumowanie 
Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, iż wystąpiło wyraźne zróż-
nicowanie badanych gospodarstw w wielkości i strukturze wykorzystania 
funduszy unijnych w zależności od ich lokalizacji. Specyfika przestrzeni pro-
dukcyjnej podyktowała strukturę użytkowania, a co za tym idzie również ro-
dzaj zakupionych maszyn.  
 
W badanych gospodarstwach województwa śląskiego, gdzie przeważają 
użytki zielone, rolnicy decydowali się wykorzystać uzyskane dofinansowanie 
głównie na zakup maszyn do zbioru zielonki. W regionie lubelskim domino-
wał zakup maszyn do upraw polowych oraz ciągników rolniczych. Uwzględ-
niając ukierunkowanie produkcji w obu badanych grupach gospodarstw 
można stwierdzić, iż podejmowane decyzje o zakupionych rodzajach ma-
szyn i narzędzi są uzasadnione.  
 
Średnia wartość uzyskanego dofinansowania przypadająca na jedno badane 
gospodarstwo z woj. lubelskiego na poziomie 29,39 tys.zł, przy dzisiejszych 
realiach ekonomicznej sytuacji polskich rolników daje podstawy do stwier-
dzenia, iż dostępne fundusze unijne są szansą dla naszego rolnictwa na 
przyspieszenie modernizacji jego zaplecza technicznego. Powyższego 
wniosku nie można w chwili obecnej odnieść do gospodarstw górskich. 
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