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Synopsis. Poruszono problematykê kierunków i barier rozwoju gospodarstw rolniczych opartych na dzier¿awie. Przeprowadzono badania ankietowe wród dzier¿awców, uzyskane informacje dotyczy³y struktury
organizacji gospodarstw oraz warunków zawieranych umów dzier¿awy.

Wstêp
Dzier¿awa rolnicza spe³nia istotn¹ rolê nie tylko w kszta³towaniu struktury agrarnej, ale
tak¿e w zarz¹dzaniu organizacj¹ gospodarstwa rolnego. Istotny rozwój dzier¿awy w wyniku
przekszta³ceñ strukturalnych i w³asnociowych w rolnictwie wymusza potrzebê badañ w zakresie oceny funkcjonowania gospodarstw dzier¿awi¹cych grunty z Zasobu ANR. Na terenie
Dolnego l¹ska wg stanu prawnego na 31.12.2002 r. w drodze dzier¿awy zosta³o zagospodarowanych 280 669 ha gruntów Zasobu. Niepokoj¹cym natomiast jest tzw. zjawisko wycofywania
gruntów z dzier¿awy. Proces ten rozpocz¹³ siê ju¿ w 1994 roku a na dzieñ 31.12.2002 r. na terenie
województwa dolnol¹skiego wycofano z ró¿nych przyczyn z dzier¿awy ³¹cznie 130 644 ha.
Istotnym jest zatem przyjrzenie siê bli¿ej gospodarstwom dzier¿awionym.

Metodyka badañ
Do przeprowadzenia badañ wybrano w sposób celowo-losowy ze spisu adresowego OT
ANR  Wroc³aw 80 gospodarstw dzier¿awi¹cych grunty od 10 do 100 ha w podregionie wroc³awskim. Gospodarstwa podzielono wed³ug powierzchni dzier¿awionej i utworzono dwie grupy: I  10-50 ha, II  50,01-100 ha. Materia³y ród³owe zosta³y zebrane przy zastosowaniu
metody ankietowej. Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety zawieraj¹cy 8 bloków
tematycznych. Przy opracowaniu materia³ów pierwotnych wykorzystano metodê opisowoporównawcz¹ oraz metodê analizy ekonomicznej I stopnia wg B. Kopcia. Wyniki badañ podano
za pomoc¹ wskanika procentowego i redniej arytmetycznej. Zakres czasowy badañ obejmuje
lata 2003-2004.
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Struktura organizacji gospodarstw
Badane gospodarstwa s¹ obiektami, prowadz¹cymi dzia³alnoæ rolnicz¹ na gruntach w³asnych i dzier¿awionych lub tylko dzier¿awionych. Tabela 1 przedstawia strukturê powierzchni
badanych grup gospodarstw.
Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 mo¿na stwierdziæ, ¿e w gospodarstwach I grupy
 rednia powierzchnia ogó³em wynosi 38,3 ha, w tym powierzchnia dzier¿awiona stanowi 23,8
ha, co stanowi 62,2% powierzchni ca³kowitej gospodarstw. W gospodarstwach II grupy powierzchnia ogó³em wynosi rednio 78,9 ha, powierzchnia gruntów dzier¿awionych 58,5 ha, co
stanowi 74,1% i jej udzia³ jest wiêkszy ni¿ w gospodarstwach I grupy. Na podstawie tych
danych mo¿na wnioskowaæ, ¿e dzier¿awa wp³ynê³a na poprawê struktury obszarowej podregionu wroc³awskiego i przyczyni³a siê do powstania wiêkszych gospodarstw rodzinnych.
Tabela 1. Struktura powierz chni badany ch gospodarstw
Wy sz cz ególnienie

Grupa I

Grupa II

10,00-50,00 ha
Powi erzchni a ogó³em [ha]
Powi erzchni a dzi er¿awi ona [ha]
Udzi a³ powi erzchni dzi er¿awi onej w pow. ogólnej [%]

50,01-100,00 ha

rednia (x)

%

rednia (x)

%

38,3
23,8
X

100,0
X
62,2

78,9
58,5
X

100,0
X
74,1

ród³o: opracowani e w³asne na podstawi e przeprowadzonych badañ.

W strukturze u¿ytków rolnych baTabela 2. Struktura u¿ y tków rolny ch [% ]
danych gospodarstw wystêpuje du¿e
Wy sz cz ególnienie
Grupa I
Grupa II
zró¿nicowanie w udziale gruntów ornych i trwa³ych u¿ytków zielonych
10,00-50,00 ha 50,01-100,00 ha
(tab. 2). W grupie I gospodarstw
Grunty orne
81,5
94,0
grunty orne stanowi¹ 81,5%, a w gru£¹ki i pastwi ska
17,5
4,2
pie II a¿ 94,0%, natomiast TUZ staS ady
0,0
0,0
Inne UR
1,0
1,9
nowi¹ odpowiednio 17,5 i 4,15% UR.
R
a
z
e
m
U
R
1
0
0
,
0
1
0
0,0
Inne u¿ytki rolne w badanych gosporód³o: opracowani e w³asne na podstawi e przeprowadarstwach stanowi¹ od ponad 1 do
dzonych badañ.
2%. W porównaniu do województwa
dolnol¹skiego, gdzie grunty orne w
badanym okresie stanowi³y 82,7% UR i do kraju, gdzie stanowi³y one 78,3% UR badane gospodarstwa grupy II charakteryzuj¹ siê du¿o wiêkszym udzia³em gruntów ornych w strukturze UR.
Tym samym w tej grupie obszarowej TUZ odbiegaj¹ bardzo od udzia³u TUZ w UR w kraju
(20,3% UR) i w stosunku do woj. dolnol¹skiego, gdzie udzia³ TUZ w strukturze u¿ytków
rolnych wynosi³ w badanym okresie 16,7% UR (tab. 2) [Rocznik 2004].
W strukturze zasiewów w obu grupach gospodarstw dominuj¹ zbo¿a, ich udzia³ przekracza
72% GO. Roliny przemys³owe w strukturze zasiewów zajmuj¹ w grupie I  13,9% GO, a w
grupie II  15,9% GO. Natomiast roliny okopowe stanowi³y oko³o 6% GO w grupie I, a w II
prawie 9%. Pozosta³e roliny to pastewne i str¹czkowe. Ich udzia³ jest zró¿nicowany. Rolin
pastewnych najwiêcej jest w grupie I  7,2%, w grupie tej natomiast nie wystêpuj¹ str¹czkowe.
W grupie II jest mniej pastewnych  1,6% GO, natomiast wystêpuj¹ tu tak¿e roliny str¹czkowe
stanowi¹ce 1,4% GO.
Porównuj¹c strukturê zasiewów badanych gospodarstw do danych województwa dolnol¹skiego, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e uprawa zbó¿ stanowi¹ca oko³o 73% GO w badanych gospo-
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darstwach odbiega znacznie od struktury krajowej i województwa dolnoWy sz cz ególnienie
Grupa I
Grupa II
l¹skiego w badanym okresie, gdzie
10,00-50,00 ha 50,01-100,00 ha
wynosi³a odpowiednio 58 i 60,7% GO.
Badane gospodarstwa uprawiaj¹ naplon
plon
% GO
% GO
tomiast ma³¹ iloæ ziemniaków w po[dt/ha]
[dt/ha]
równaniu do redniej krajowej  7%
Razem zbo¿a
73,0
38,8
72,1
38,4
GO i województwa dolnol¹skiego 
Zi emni aki
1,1 210,0
3,7
249,8
Buraki cukrowe
4,8
550,0
5,1
467,6
4,8% GO (tab. 3).
Razem okopowe
5,9
X
9,0
X
Z przeprowadzonych badañ wyRazem przemys³owe
13,9
23,4
15,9
23,6
nika,
¿e osi¹gane plony zbó¿ w obu
Razem str¹czkowe
1,4
17,2
grupach s¹ na tym samym poziomie,
Razem pastewne
7,2
345,0
1,6
107,7
ponad 38 dt/ha. Plony ziemniaków wyRazem GO
100,0
X
100,0
X
¿sze, osi¹ga³y gospodarstwa powy¿ej
ród³o: opracowani e w³asne na podstawi e przeprowa50 ha i wynosi³y 249,8 dt/ha. W godzonych badañ.
spodarstwach mniejszych kszta³towa³y siê rednio na poziomie 210 dt/ha.
Tabela 4. Stan i obsada inwentarz a ¿ y wego
Plony buraka cukrowego waha³y siê
Wy sz cz eGrupa I
Grupa II
w granicach od 467,6 dt/ha w grupie II
gólnienie
10,00-50,00 ha
50,01-100,00 ha
do 550 dt/ha w grupie I. Plony zbó¿ w
badanych gospodarstwach s¹ zbli¿o%
SD /100 ha
%
SD /100 ha
ne do rednich plonów w woj. dolnoByd³o
70,6
18,0
69,0
16,0
l¹skim  36,8 dt/ha i wy¿sze od ploTrzoda chlewna
29,0
7,4
30,6
7,1
D rób
0,4
0,1
0,4
0,1
nów uzyskiwanych rednio w kraju w
Owce




badanym okresie (28,7 dt/ha). PodobKoni e




nie kszta³tuj¹ siê plony okopowych w
Razem
100,0
25,5
100,0
23,2
badanych gospodarstwach przewy¿ród³o: opracowani e w³asne na podstawi e przeprowaszaj¹ce rednio plony w kraju: ziemdzonych badañ.
niaki 179 dt/ha i buraki cukrowe 410
dt/ha, a w województwie plony wynosi³y odpowiednio: ziemniaki 180 dt/ha i buraki 366 dt/ha w
badanym okresie [Rocznik 2004].
W produkcji zwierzêcej w badanych gospodarstwach g³ównym kierunkiem jest byd³o, które
stanowi oko³o 70% ogó³u inwentarza ¿ywego, a kierunkiem uzupe³niaj¹cym jest trzoda chlewna
oraz znikoma iloæ drobiu (tab. 4).
Obsada inwentarza ¿ywego w SD/100 ha jest zbli¿ona w obu grupach i wynosi w I grupie
25,5 SD/100 ha i w II  23,2 SD/100 ha UR. Obsada byd³a w SD/100 ha UR w badanych gospodarstwach jest du¿o ni¿sza od redniej obsady w kraju (33,9 SD/100 ha UR), ale wy¿sza od
obsady w woj. dolnol¹skim (13,1 SD/100 ha UR). Natomiast obsada trzody chlewnej w SD/100
ha UR jest ni¿sza od obsady w województwie (11,2 SD/100 ha UR) i jednoczenie w kraju (23,2
SD/100 ha UR) [Rocznik 2004].
Tabela 3. Struktura z asiewów i plonów

Ocena warunków zawieranych umów
Celem badañ by³o równie¿ uzyskanie pogl¹dów i opinii dzier¿awców dotycz¹cych warunków
zawieranych umów, a w szczególnoci czasu trwania dzier¿awy, mo¿liwoci powiêkszania gospodarstw, wysokoci czynszu, terminu p³atnoci, oraz zasad wykupu maj¹tku oko³odzier¿awnego.
Jak wykaza³y badania okres zawieranych umów by³ zró¿nicowany. Wród ankietowanych
75% zawar³o umowy na okres 10 lat, 15,6% ankietowanych podpisa³o umowê na 8 lat, 6,3% na
5 lat i 3,1% na 25 lat. Oko³o 80% ankietowanych dzier¿awców uwa¿a, ¿e okres na jaki zosta³a
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zawarta umowa jest odpowiedni, pozo- Tabela 5. rednia wysokoæ cz ynsz u dz ier¿ awnego
sta³ym, tj. 20% okres zawartej umowy [w dt/ha]
nie odpowiada  jest zbyt krótki. Dzier- Wysz cz ególnienie
Grupa I
Grupa II
¿awcy, którzy zawarli umowy na d³u¿10,00-50,00 ha 50,01-100,00 ha
szy okres czasu maj¹ wiêksze mo¿liwo- Za grunty
2,5
2,4
ci poszerzania dzia³alnoci rolniczej, Za budynki
0,0
0,9
2,5
3,4
ponoszenie kosztów inwestycyjnych, a Ogó³em
tak¿e korzystanie z kredytów. Sporód ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowaogó³u ankietowanych 56% uwa¿a³o, ¿e dzonych badañ.
skorzysta w przysz³oci z prawa pierwokupu, a zw³aszcza dzier¿awcy w grupie I gospodarstw. Natomiast 42% ankietowanych w
grupie I i 40% respondentów w grupie II wyra¿a chêæ powiêkszania w przysz³oci swojego
gospodarstwa, przy czym w grupie I dzier¿awcy bêd¹ powiêkszaæ je w równym stopniu przez
dzier¿awê, jak i zakup, natomiast w II grupie dominuj¹c¹ form¹ jest zakup  78%.
Dzier¿awcy wykupili tylko rodki obrotowe i w nie du¿ej iloci I grupa  16%, a w II  11%.
Przy czym w I grupie 50% wykupi³o je za gotówkê i tyle samo na raty. Sp³ata rat stanowi dla tych
dzier¿awców obci¹¿enie finansowe rednie, a okres sp³aty jest odpowiedni. Natomiast dzier¿awcy II grupy wykupili maj¹tek oko³odzier¿awny za gotówkê.
Istot¹ dzier¿awy jest p³acenie umownego czynszu. Z danych zawartych w tabeli 5 wynika,
¿e wysokoæ p³aconego czynszu ogó³em jest zró¿nicowana, co zale¿ne jest od wysokoci
czynszu za grunty i budynki.
W badanych gospodarstwach czynsz za grunty waha³ siê od 1,1 do 7,63 dt/ha. Za grunty
p³acony czynsz wynosi³ rednio w badanych grupach podobnie; I grupa  2,49 dt/ha, II grupa
2,39 dt/ha przy wskaniku bonitacji gleb dla I grupy  0,93 i II  0,94. Czynsz za budynki p³acili
tylko dzier¿awcy II grupy w wysokoci 0,90 dt/ha. Wed³ug danych raportu ANR w 2003 r. w
województwie dolnol¹skim czynsz za grunty wydzier¿awione w grupie obszarowej 10-99,99 ha
waha³ siê w poszczególnych kwarta³ach pomiêdzy 1,8 do 3,2 dt/ha przy redniej rocznej oko³o
2 dt/ha. Ankietowani dzier¿awcy p³ac¹ czynsz za grunty wy¿szy od redniej dla województwa.
Ponad 9% respondentów uwa¿a obecnie wynegocjowany czynsz za bardzo du¿e obci¹¿enie
finansowe, dla 50% jest to obci¹¿enie du¿e, oko³o 37% uwa¿a je za rednie, a tylko dla 3% jest
niewielkie. Dzier¿awcy zwracaj¹ uwagê na brak mo¿liwoci renegocjacji czynszu w trakcie trwania dzier¿awy.

Wnioski
1. Badane gospodarstwa s¹ obiektami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na gruntach w³asnych i
dzier¿awionych lub tylko dzier¿awionych. Udzia³ gruntów dzier¿awionych w ogólnej powierzchni gospodarstw jest wy¿szy w gospodarstwach od 50,01 do 100 ha i stanowi 74%.
2. Ankietowani dzier¿awcy zamierzaj¹ w przysz³oci powiêkszyæ swoje gospodarstwo, przy
czym dzier¿awcy I grupy uczyni¹ to w równym stopniu przez dzier¿awê i zakup, natomiast
respondenci II grupy g³ównie przez zakup.
5. W strukturze zasiewów przewa¿aj¹ zbo¿a, których udzia³ wynosi ponad 72% GO, a tak¿e
roliny przemys³owe, które w gospodarstwach II grupy zajmuj¹ ponad 15% GO i okopowe
oko³o 9% GO w grupie II.
6. Uzyskiwane plony zbó¿ w badanych gospodarstwach (38 dt/ha) s¹ zbli¿one do rednich
plonów w woj. dolnol¹skim (36,8 dt/ha), ale wy¿sze od plonów rednio w kraju w badanym
okresie (28,7 dt/ha). Plony okopowych przewy¿szaj¹ rednie plony w woj. dolnol¹skim i w
kraju.
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7. W produkcji zwierzêcej g³ównym kierunkiem jest byd³o stanowi¹ce oko³o 70% ogó³u inwentarza ¿ywego. Obsada trzody chlewnej w SD/100 ha UR jest ni¿sza od obsady w woj.
dolnol¹skim i w kraju, natomiast obsada byd³a w SD/100 ha UR w badanych gospodarstwach jest ni¿sza od obsady w kraju, ale wy¿sza od obsady w woj. dolnol¹skim.
8. Badane grupy gospodarstw p³ac¹ czynsz za grunty w wysokoci zbli¿onej: 2,49 dt/ha  I
grupa i 2,39 dt/ha  II grupa i jest on wy¿szy od redniego czynszu w woj. dolnol¹skim
(oko³o 2 dt/ha).
9. W opinii dzier¿awców barierami hamuj¹cymi rozwój ich gospodarstw jest zbyt wysoki czynsz
i brak mo¿liwoci renegocjacji czynszu w trakcie trwania dzier¿awy, oraz zbyt krótki okres
trwania dzier¿awy, który wp³ywa hamuj¹co na podejmowanie powa¿nych decyzji inwestycyjnych oraz mo¿liwoæ korzystania z kredytów.
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Summary
The article presents of development direction and barriers of farms based on agricultural leasing.
Questionnaire research has been carried for explanation of the problem. The information gotten in way of the
research concerned structure of farm organization and condition of leasing agreements.
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