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1.Wprowadzenie
Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej zmieniało się w czasie. Poczynając od czasów

średniowiecza, aż do początków dziewiętnastego wieku było ono głównym źródłem bogactwa na-
rodów. Uważane było za jedyny dział produkcyjny, który nie tylko wytwarzał żywność, ale i inne dobra.
Burzliwy rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XIX wieku, a następnie usług, zwłaszcza
w drugiej połowie XX wieku, spowodowały drastyczne zmniejszenie udziału rolnictwa w Produkcie
Krajowym Brutto (PKB). Szczególnie intensywnie procesy te zachodziły w USA. Tendencje te przed-
stawiono na wykresie 1. Wynika z niego, że na początku XIX wieku udział rolnictwa w dochodzie na-
rodowym w USA wynosił 72%, a udział pracujących w rolnictwie w zatrudnieniu ogółem 82%.
Obecnie udział rolnictwa w PKB USA wynosi poniżej 1%, przy analogicznym udziale pracujących
w tym dziale gospodarki. Podobne tendencje wystąpiły w krajach Europy Zachodniej oraz, w nieco
mniejszym natężeniu, w Europie Środkowo-Wschodniej, wraz z Polską1. 

Wykres 1. Zmiany udziału rolnictwa w PKB i w zatrudnieniu w USA w latach 1810-2006

Źródło: Tomczak 2004.

W Polsce udział rolnictwa w PKB w 1950 r. wynosił 30% (Rocznik Statystyczny GUS 1960),
a udział zatrudnionych w rolnictwie w tym roku 55,6% (Jezierski, Leszczyńska 2003). Wielkości te
wskazują na ówczesny rolniczy charakter polskiej gospodarki. W 2016 r. udział rolnictwa w PKB
w Polsce wynosił 2,1%, zaś udział zatrudnionych w rolnictwie 14,5% (Statistisches Jahrbuch … 2018,

1 Mniej intensywne zmiany w tych krajach były spowodowane systemem socjalistycznym z gospodarką planową, który został
im narzucony po II wojnie światowej i  trwał do 1990 r.
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Mały Rocznik Statystyczny GUS 2019). Wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie wynikał z zapóźnie-
nia gospodarczego rozwoju naszego kraju.

Przytoczone wskaźniki wbrew pozorom nie świadczą o spadku znaczenia rolnictwa w gospo-
darce narodowej. Pozostaje ono pierwszym i niezastąpionym ogniwem gospodarki żywnościowej,
a także źródłem surowców dla przemysłu spożywczego, którego udział w tworzeniu PKB jest zde-
cydowanie wyższy niż rolnictwa. Obecnie od rolnictwa oczekuje się nie tylko produktów żywnościo-
wych lecz również surowców dla innych dziedzin, w tym dla energetyki. Od rolników zaś oczekuje
się coraz większej ochrony środowiska, w tym krajobrazu i klimatu, a także zachowania tradycji i kul-
tury wiejskiej (Hervieu 2019). Realizacja tych funkcji łączy się nierozerwalnie z gospodarowaniem prze-
strzenią. Tereny wiejskie, których głównym elementem jest rolnictwo zajmują od 70 do 90%
powierzchni poszczególnych krajów. Jednocześnie tereny wiejskie stają się miejscem zamieszkania
ludności nierolniczej z miast, gdyż rozwój komunikacji i sieci dróg powoduje, że odległość przestała
odgrywać decydującą rolę. Na terenach wiejskich Polski w 2017 r. mieszkało 39,8% ludności (Rocznik
Statystyczny. Rolnictwa 2018). Znaczenie nowych funkcji rolnictwa podkreśla J. Wilkin. Przedstawiono
je na rys. 1.

Rysunek 1. Obszary wiejskie jako miejsce produkcji i konsumpcji

Źródło: Wilkin 2010.

Ponad 60% powierzchni terenów wiejskich to tereny rolnicze, które znajdują się we władaniu
i użytkowaniu gospodarstw rolniczych o różnej wielkości i charakterze (Obszary wiejskie w Polsce
2011, Mały Rocznik Statystyczny GUS 2019). Gospodarstwa te są głównym bądź dodatkowym źród-
łem dochodów rodzin rolniczych.
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Niezależnie od zmian w strukturze gospodarki narodowej, których skutkiem był spadek udziału
rolnictwa w PKB, wystąpiły także zmiany w rolnictwie, a szczególnie w strukturze gospodarstw. Spo-
wodowane były tendencjami występującym w gospodarce, a zwłaszcza w rynku. Polegały one na
szybszym wzroście kosztów pracy w gospodarce narodowej od cen środków produkcji dla rolnictwa
i cen zbytu produktów rolnych, których podstawowym elementem były wynagrodzenia jako efekt
wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju. Tendencje te przedstawiono na wykresie 2.

WWykres 2. Tendencje w zakresie kształtowania się kosztów pracy w gospodarce narodowej, cen środków pro-
dukcji dla rolnictwa i cen zbytu produktów rolnych w latach 1996-2018

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 1998-2019.

W okresie 1995-2018  koszty pracy w gospodarce narodowej,  zwiększyły się ponad sześć razy
(6,51), ceny środków produkcji nabywanych przez rolników ponad trzy razy (3,31), a ceny zbytu pro-
duktów rolnych ponad dwa razy (2,47). Efektem tych tendencji był spadek jednostkowej opłacalności
produkcji rolnej. W tej sytuacji rolnik chcąc uzyskać satysfakcjonujący dochód z gospodarstwa, przy-
najmniej na poziomie parytetowym2, musi zwiększać ekonomiczną wydajność własnej pracy, co wiąże
się ze wzrostem skali produkcji. Podstawowymi sposobami zwiększania skali produkcji rolniczej jest
powiększanie powierzchni gospodarstwa lub poziomu intensywności produkcji. W sytuacji występu-
jącej aktualnie nadwyżki produkcji, realnym sposobem zwiększania skali produkcji jest wzrost po-
wierzchni gospodarstwa przez zakup ziemi lub jej dzierżawę. 

2 Dochód parytetowy – dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na jednostkę nakładów pracy własnej rolnika (FWU –
Family Work Unit) na poziomie wynagrodzeń zatrudnionych w gospodarce narodowej.
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Warunkiem powiększania powierzchni jednych gospodarstw jest rezygnacja części innych rolni-
ków z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Czynnikiem stymulującym te procesy jest po-
ziom gospodarczego rozwoju kraju, który warunkuje powstawanie miejsc pracy poza rolnictwem
(Sikorska 2013). Innymi czynnikami umożliwiającymi zwiększanie skali produkcji w gospodarstwach
rolnych są procesy koncentracji i specjalizacji produkcji, które są źródłem wielu problemów. 

Specjalizacja gospodarstw w produkcji roślinnej prowadzi do uproszczenia struktury produkcji
i w rezultacie do zmniejszenia bioróżnorodności. W 2016 r. udział gospodarstw wyspecjalizowanych
w uprawach polowych w całkowitej liczbie gospodarstw wynosił 56,5%, a ich udział w użytkowaniu
ziemi 47,2% (Charakterystyka gospodarstw 2016). 

Były to gospodarstwa bez inwentarza żywego, w których na ogół występował niezrównoważony
bilans substancji organicznej w glebie. W gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji zwie-
rzęcej zwiększył się poziom koncentracji zwierząt, przejawiający się wzrostem liczby utrzymywanych
zwierząt, co stawało się przyczyną lokalnych konfliktów między ludnością rolniczą a nierolniczą. Po-
wodem były powstające odory i zwiększone natężenie hałasu, powodowane transportem. Z drugiej
strony zwiększona koncentracja produkcji zwierzęcej stwarza zagrożenia środowiskowe, związane 
z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych i zwiększoną emisją gazów cieplarnianych, głównie
metanu. 
Przedstawione procesy zachodzące w rolnictwie są przyczyną problemów, które wymagają rozwią-
zania. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
•  sprzeczność wynikającą z potrzeby specjalizacji i intensyfikacji produkcji w gospodarstwach

rolniczych a zagrożeniami środowiskowymi i klimatycznymi, 
•   potrzebę koncentracji produkcji zwierzęcej z przyczyn ekonomicznych a zagrożenia środowi-  

skowe i klimatyczne, 
•   konflikt interesów między ludnością nierolniczą wsi a rolnikami prowadzącymi towarowe gos-

podarstwa rolne,
•  wzrost zainteresowania i poziomu wiedzy społeczeństwa owocujący zainteresowaniem jakością

i warunkami produkcji rolniczej, a szczególnie dobrostanem zwierząt, co staje się przyczyną
konfliktów między określonymi grupami społecznymi a rolnikami, 

•   sprzeczność między celami polityki rolnej zakładającej wspieranie i utrzymywanie gospodarstw
małych, które nie stanowią głównego źródła utrzymania rodzin rolniczych a ekonomicznymi celami  
rolników prowadzącymi wysokotowarowe gospodarstwa rolnicze.

2. Cel opracowania, źródła materiałów i metody
badawcze

Podstawowym celem opracowania jest analiza zagadnień związanych z ekonomicznymi potrze-
bami koncentracji i specjalizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych i związanymi z nimi zagro-
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żeniami środowiskowymi i klimatycznymi oraz konfliktów między ludnością rolniczą i nierolniczą na
wsi. Celem dodatkowym jest także wskazanie sposobów rozwiązania występujących problemów.
Realizując przyjęte cele badawcze w opracowaniu rozważono następujące zagadnienia:
•   Pozycja polskiego rolnictwa w gospodarce narodowej, udział w PKB, zatrudnieniu, zmiany

w poziomie i strukturze produkcji towarowej, rola produkcji rolniczej w gospodarce żywnościowej, 
w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi;

•     Pozycja polskiego rolnictwa w stosunku do krajów Unii Europejskiej UE–15 i UE–13 pod wzglę-
dem potencjału produkcyjnego (powierzchni UR, zatrudnienia, struktury gospodarstw, obsady
zwierząt gospodarskich) i produktywności czynników produkcji oraz konkurencyjności gospo-
darstw;

•   Zmiany w poziomie i strukturze krajowej emisji gazów cieplarnianych, ich projekcje na lata po   
2020 r. i prawdopodobne skutki:

-  Źródła i rodzaje gazów cieplarnianych,
-  Struktura emisji gazów cieplarnianych,
-  Rodzaje i wielkość emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej;

•   Polityka UE, w tym Polski w kierunku ochrony środowiska i klimatu:
-  Polityka klimatyczno-energetyczna UE,
-  Strategia Europejskiego Zielonego Ładu UE, 
-  Wspólna Polityka Rolna 2021-2027,
-  Strategie, plany i programy krajowe w kierunku ochrony środowiska i klimatu;

•   Analiza wydzielonych grup gospodarstw  z uwzględnieniem następujących zagadnień:
- Organizacja produkcji roślinnej z uwzględnieniem struktury zasiewów i bioróżnorodności, 
- Zużycie nawozów mineralnych  (kg NPK/ha) i środków ochrony roślin (kg substancji czyn-
nej/ha), odczyn gleb i zużycie wapna, 
-  Systemy produkcji roślinnej z uwzględnieniem wpływu na środowisko i klimat; 

•  Organizacja produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem poziomu i struktury pogłowia zwierząt
w gospodarstwach:

-  Systemy produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem wpływu na środowisko i klimat,
-  Bilans substancji organicznej w glebie,
-  Wyniki produkcyjne i ekonomiczne (plony i wydajności jednostkowe zwierząt, wartość-

produkcji i dochody gospodarstw, zdolności rozwojowe);
•    Organizacyjno-ekonomiczna analiza gospodarstw według typów rolniczych, wyspecjalizowanych   

w następujących kierunkach produkcji:
- w uprawach polowych (typ 15 i 16),
- w produkcji mleka,
- w produkcji żywca wołowego,
- w produkcji żywca wieprzowego,
- w produkcji drobiu, jaj i żywca drobiowego.

Analiza gospodarstw zostanie dokona w odniesieniu do wydzielonych klas wielkości gospodarstw
według powierzchni użytków rolnych w 2016 r. Wydzielono następujące klasy gospodarstw: małe
(do 20 ha UR, w tym do 5 ha), średnie (20-50 ha UR), duże (50-100 ha UR) i bardzo duże (100
i więcej ha UR). Za kryterium takiego podziału gospodarstw przyjęto dochodowość gospodarstw
i ich zdolności do rozwoju, mają jednak dominującą pozycję pod względem liczby. Ich udział w cał-
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kowitej liczbie gospodarstw wynosił w 2013 r. 90,5%, a w 2016 r. 90,2%. Użytkowały one w tych
latach odpowiednio: 48,4 i 47,5% powierzchni UR. Gospodarstwa małe charakteryzują się słabymi
zdolnościami do rozwoju. Udział gospodarstw średnich w tych latach wynosił 7,3% i nie zmienił się,
a ich udział w użytkach rolnych wynosił odpowiednio: 20,9 i 20,8%. Natomiast udział gospodarstw
dużych wynosił odpowiednio: 1,5 i 1,6%, zaś ich udział w UR 9,6 i 10,55%. Z kolei najmniejszy udział
miały gospodarstwa bardzo duże, wynosił on odpowiednio: 0,8 i 0,9%, a ich udział w UR wynosił
odpowiednio: 21,2 i 21,1%. Kierunek zachodzących zmian należy ocenić pozytywnie, mimo że były
one niewielkie. Dokonano również oceny zdolności konkurencyjnych wybranych typów rolniczych
gospodarstw w zależności od wielkości ekonomicznej określonej wartością standardowej produkcji
SO (Standard Output)3. Według wielkości ekonomicznej wyróżniono sześć klas gospodarstw: Bardzo
małe (2-8 tys. euro SO), Małe (8-25 tys. euro SO), Średnio małe (25-50 tys. euro SO), Średnio duże
(50-100 tys. euro SO ), Duże (100-500 tys. euro SO) i Bardzo duże (>=500 tys. euro SO).

Wydzielone grupy gospodarstw różnią się nie tylko powierzchnią, lecz także organizacją i pozio-
mem produkcji. Różny jest ich wpływ na środowisko naturalne i na zachodzące zmiany klimatyczne.
Należy jednak podkreślić, że we wszystkich tkwi potencjał ochrony gleb, powietrza, wód i różnorod-
ności biologicznej.

Omówienie wymienionych zagadnień zostanie dokonane w różnych okresach, najczęściej w la-
tach  2000-2019. Przyjęcie różnych okresów wynika z dostępności materiałów badawczych. 

Realizując cele badawcze przyjęto następującą hipotezę badawczą: „występujące w małych gos-
podarstwach systemy produkcji są przyjazne dla środowiska i korzystnie wpływają na klimat w prze-
ciwieństwie do gospodarstw o większej skali produkcji, zwłaszcza zwierzęcej, które silniej obciążają
środowisko i przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych”.

Organizacyjno-ekonomiczna analiza gospodarstw zostanie dokonana na podstawie danych sta-
tystycznych, natomiast analiza typów rolniczych na podstawie danych z systemu rachunkowości Pol-
skiego FADN. Zdolności konkurencyjne, omawianych typów gospodarstw zostaną określone
wskaźnikiem konkurencyjności, który jest relacją między dochodem z gospodarstwa a kosztami
użycia własnych czynników produkcji (Kleinhanss 2018)4. Wykorzystana zostanie także literatura
przedmiotu.

Opracowanie zostanie zakończone podsumowaniem z wnioskami.

3.Pozycja polskiego rolnictwa w gospodarce
narodowej

Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej omówiono biorąc pod uwagę kilka wybranych
wskaźników, które przedstawiono w tabeli 1. Podstawowym czynnikiem produkcji w rolnictwie jest

3 SO – Standard Output – standardowa wartość produkcji wyrażona w tys. euro obliczona jako średnia wartość produkcji z po-
szczególnych działalności produkcyjnych z okresu pięciu lat w danym regionie. Monika Bocian, Dariusz Osuch i Adam Smolik, Pa-
rametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2016 roku. IERiGŻ-PIB,
Warszawa 2018 r.  
4 Wartość wskaźnika poniżej 1 wskazuje na brak zdolności do konkurencji, a tym samym do rozwoju. Wartość wskaźnika w przedziale
1 < 2 wskazuje na zdolności konkurencyjne, natomiast wartość w przedziale =>2 wskazuje na pełną konkurencyjność.
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ziemia, której odzwierciedleniem jest powierzchnia użytków rolnych (UR), która przeliczona na jednego
mieszkańca informuje o potencjale rolnictwa. W Polsce powierzchnia ta wykazuje tendencję malejącą
z 0,44 ha w 2000 r. do 0,38 ha w 2017. Jest to potencjał znaczący. W 2017 roku był on o 5,5%
wyższy od średniej w UE, która wynosiła 0,36 ha/mieszkańca5. Udział rolnictwa wraz z leśnictwem,
łowiectwem i rybołówstwem w wartości dodanej brutto  informuje natomiast o znaczeniu rolnictwa
w gospodarce narodowej. W analizowanych latach wykazywał tendencję malejącą z 4,9% w 2000 r.
do 2,5% w 2015 r. Jest on jednak nadal znacznie wyższy od udziału rolnictwa w krajach Europy Za-
chodniej, w których wynosi około 1%. 

Zdecydowanie wyższy jest w Polsce udział zatrudnionych w rolnictwie w liczbie zatrudnionych
ogółem w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, w których zawarty był w przedziale od 1 do
3%. Poziom wymienionych wskaźników w Polsce wskazuje na rolniczo-przemysłowy charakter naszej
gospodarki, który jest wyrazem opóźnień w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Udział nakładów
inwestycyjnych w rolnictwie w nakładach ogółem był niższy od udziału rolnictwa w wartości dodanej
brutto. Jest to zjawisko niekorzystnie wpływające na rozwój tego sektora. Jednocześnie polskie rol-
nictwo charakteryzuje się wyższym udziałem środków trwałych w rolnictwie w wartości tych środków
w gospodarce narodowej. Wartość tego wskaźnika wskazuje na wyższą kapitałochłonność produkcji
rolniczej i związane z tym wyższe obciążenie kosztami amortyzacji i niższą elastycznością w zakresie
zmian profilu produkcji.

TTabela 1. Wybrane wskaźniki charakteryzujące znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej
w latach 2000-2017

a) –  PLN
Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2008 i 2018, GUS, Mały Rocznik Statystyczny GUS 2019, Handel zagraniczny pro-
duktami rolno-spożywczymi nr 14/2001 i  24/2008.

Rolnictwo mimo niskiego udziału w wartości dodanej brutto odgrywa istotną rolę w handlu za-
granicznym. W analizowanym okresie udział produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem za-

5 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018, GUS.

Wyszczególnienie
Rok

2000 2005 2010 2015 2017

Powierzchnia  UR ha /mieszkańca 0,44 0,42 0,38 0,38 0,38
Udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
i ryb. w wartości dodanej brutto (%)  4,9 3,3 2,9 2,5 3,2

Udział zatrudnionych w rolnictwie (%) 25,8 15,5 15,6 15,3 14,5
Udział rolnictwa w nakładach inw. (%) 1,9 2,3 2,0 2,3 2,3
Udział środków trwałych w roln. (%) 7,9 6,3 5,2 4,4 4,1
Udział prod. rolno-spoż. w eksporcie (%) 8,4 9,8 11,2 13,3 13,5
Udział prod. rolno-spoż. w imporcie (%) 6,5 6,7 8,1 9,1 9,4
Saldo handlu zagranicznego  
prod. rolno-spoż. (mln euro) -435,0a 1654,5 2586,0 7818,1 8527,5

Saldo handlu zagranicznego
ogółem (mln euro) -8971,3a -9746,2 -13815,3 2345,0 500,0
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warty był w przedziale od 8,4 do 13,5% wykazując tendencję wzrostową. Natomiast jego udział
w imporcie ogółem był niższy, zawarty w przedziale od 6,5 do 9,4%. W 2000 r. saldo handlu zagra-
nicznego produktami rolno-spożywczymi było ujemne i wynosiło -435 mln PLN, natomiast saldo
handlu zagranicznego ogółem było również ujemne i wynosiło -8971,3 mln PLN, czyli ponad 20 razy
wyższe. W latach 2005-2017 saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi było do-
datnie, wykazując tendencję rosnącą z 1654,5 mln euro w 2005 r. do 8527,5 mln euro. Zaś saldo
handlu zagranicznego ogółem w latach 2005 i 2010 było nadal ujemne. W kolejnych latach było do-
datnie, jednak bardzo niskie. W 2015 r. stanowiło około 30% salda handlu zagranicznego produktami
rolno-spożywczymi, a w 2017 r. niecałe 6%. Przytoczone liczby wskazują, że znaczącą i rosnącą rolę
w handlu zagranicznym odgrywają produkty rolno-spożywcze, które decydowały o dodatnim saldzie
handlu zagranicznego ogółem.

4. Zmiany w poziomie i strukturze towarowej
produkcji rolniczej wyrażonej w cenach bieżących 
w latach 2004-2018

Omówione zmiany w poziomie i strukturze towarowej produkcji rolniczej dotyczą lat 2004-2018.
Odpowiednie liczby przedstawiono w tabeli 2. W tym okresie wartość towarowej produkcji rolniczej
wzrosła o 88,1% i w 2018 r. wynosiła 86 970 mln zł. Wystąpiły wówczas zmiany w strukturze towa-
rowej produkcji rolniczej spowodowane szybszym tempem wzrostu produkcji zwierzęcej, która zwięk-
szyła się o 104,9%, podczas gdy roślinna o 66,8%. Skutkiem tych tendencji był wzrost udziału
produkcji zwierzęcej o 5 p.p. z 56% w 2004 r. do 61% w 2018 r., przy analogicznym spadku udziału
produkcji roślinnej.

TTabela 2. Poziom i struktura towarowej produkcji rolniczej w Polsce w latach 2004-2018

Wyszczególnienie
Rok

2004 2010 2018
mln zł % mln zł % mln zł %

Towarowa produkcja rolnicza-
Wskaźnik wzrostu 2004=100

46227,3
100,0

100,0
x

59357,1
128,4

100,0
x

86970,0
188,1

100,0
x

z tego: produkcja roślinna
Wskaźnik wzrostu 2004=100

20316,4
100,0

44,0
x

26116,3
128,5

44,0
x

33884,0
166,8

39,0
x

Produkcja zwierzęca
Wskaźnik wzrostu  2004=100

25910,9
100,0

56,0
x

33,240,8
128,2

56,0
x

53086,0
2004,9

61,0
x

w tym: prod.  żywca wołowego
Wskaźnik wzrostu 2004=100

2205,9
100,0

8,5a

x
3588,9
162,7

10,8a

x
6801,0
308,3

12,8a

x

Produkcja mleka
Wskaźnik wzrostu 2004=100

7864,3
100,0

30,4a

x
10691,1
135,9

32,1a

x
15908,0
202,3

30,0a

x

Razem produkcja bydlęca
Wskaźnik wzrostu 2004=100

10070,2
100,0

38,9a

x
14280,0
141,8

42,9a

x
22709,0
225,5

42,8a

x



10

CCD. Tabela 2. Poziom i struktura towarowej produkcji rolniczej w Polsce w latach 2004-2018

a) –  w produkcji zwierzęcej
Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS 2008, Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS 2019.

W analizowanym okresie wystąpiły istotne zmiany struktury towarowej produkcji zwierzęcej.
Zwiększył się w niej udział produkcji bydlęcej (mleko i żywiec wołowy) o 3,9 p.p., przy praktycznie
stałym udziale produkcji mleka i wzroście udziału żywca wołowego o 4,3 p.p. do 12,8% w 2018 r.
Znacznie, gdyż o 13,7 p.p., zmniejszył się udział żywca wieprzowego. W 2018 r. wynosił zaledwie
21,4%. W analizowanym okresie wystąpił natomiast wzrost udziału produkcji drobiowej obejmujące
jaja kurze i żywiec drobiowy o 10,6 p.p., do 34,6% w 2018 r. Udział żywca drobiowego zwiększył się
o 7,9 p.p., zaś jaj kurzych o 2,7 p.p. Wzrost poziomu towarowej produkcji rolniczej w analizowanym
okresie należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak niepokojący jest spadek udziału żywca wieprzo-
wego, który jest skutkiem zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej z około 18 mln sztuk w 2007 r. do
około 11 mln sztuk w 2018 r. 

5. Zmiany w poziomie i strukturze handlu
zagranicznego produktami rolno-spożywczymi 

W latach 2004-2019 wystąpiły istotne zmiany w strukturze handlu zagranicznego produktami
rolno-spożywczymi, które przedstawiono w tabeli 3. Saldo handlu zagranicznego tymi produktami
było dodatnie i wykazywało tendencję rosnącą. Na wartość tę istotny wpływ miało saldo handlu pro-
duktami zwierzęcymi. W 2004 saldo handlu tymi produktami było o 24,8% wyższe od salda handlu
produktami rolno-spożywczymi, co wskazuje na dominującą rolę produktów zwierzęcych. W kolej-
nych latach w dużym stopniu wpływały one na dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami
rolno-spożywczymi. 

Wyszczególnienie
Rok

2004 2010 2018
mln zł % mln zł % mln zł %

Produkcja żywca trzodowego
Wskaźnik wzrostu 2004=100

9087,2
100,0

35,1a

x
8191,1
90,1

24,6a

x
11378,0
125,2

21,4a

x

Prod. żywca drobiowego 
Wskaźnik wzrostu 2004=100

4178,2
100,0

16,1a

x
6631,1
158,7

19,9a

x
12734,0
304,8

24,0a

x

Produkcja jaj kurzych 
Wskaźnik wzrostu 2004=100

2042,3
100,0

7,9a

x
3478,3
170,3

10,5a

x
5615,0
274,9

10,6a

x

Prod. drobiowa (jaja i żywiec)
Wskaźnik wzrostu 2004=100

6220,5
100,0

24,0a

x
10109,4
162,5

30,4a

x
18349,0
295,0

34,6a

x
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TTabela 3. Poziom i struktura handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2004-2019

Źródło: Analizy rynkowe, Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczym nr 22/2005; 35/2012 i 50/2019.

W latach 2010 i 2019 udział salda produktów zwierzęcych w saldzie produktów rolno-spożyw-
czych wynosił odpowiednio: 86,5 i 52,2%. Wśród produktów zwierzęcych dominującą rolę odgrywały
mięso i przetwory. Udział salda tych przetworów w saldzie handlu produktami zwierzęcymi w anali-
zowanych latach wynosił odpowiednio: 47,9; 65,8 i 80,1%. Drugą istotną grupę stanowiły produkty
mleczarskie. Udział salda tych produktów w saldzie handlu produktami zwierzęcymi wynosił w tych
latach odpowiednio: 47,8; 36,9 i 22,6%.

Mimo malejącej tendencji w udziale salda, jego wartość wzrosła w tych latach o 167%. Ryby
i przetwory nie odgrywały istotnej roli w handlu zagranicznym produktami zwierzęcymi. Saldo tymi
produktami było w tych latach ujemne i wykazywało tendencję malejącą. Ujemne saldo handlu za-
granicznego wystąpiło również w handlu zwierzętami żywymi w latach 2010 i 2019. W 2004 r. saldo
zwierzętami żywymi było dodatnie. Zasadniczy wpływ na ujemne saldo handlu zagranicznego zwie-

Wyszczególnienie
Rok

2004 2010 2019
mln euro % mln euro % mln euro %

Eksport - razem 5242,2 100,0 13507,2 100,0 31753,2 100,0
Import - razem 4406,5 100,0 10921,1 100,0 20505,2 100,0
Saldo 835,7 100,0 2586,1 100,0 11248,0 100,0
Eksport produktów zwierzęcych 1995,3 38,1 5411,1 40,0 12086,0 38,1
Import produktów zwierzęcych 951,8 21,6 3174,8 29,0 6212,5 30,3
Saldo – produktów zwierzęcych 1043,5 124,8 2236,3 86,5 5873,5 52,2
w tym: eksport - zwierzęta żywe 221,1 4,2 209,0 1,5 130,0 0,4
Import – zwierzęta żywe 66,1 1,5 222,5 2,0 620,0 3,0
Saldo – zwierzęta żywe 155,0 14,8 -13,5 -0,6 -490,0 -8,3
Eksport - mięso i przetwory 752,8 14,4 2657,2 19,7 6575,0 20,7
Import – mięso i przetwory 252,2 5,7 1186,3 10,9 1870,0 9,1
Saldo – mięso i przetwory 500,6 47,9 1470,9 65,8 4705,0 80,1
Eksport – produkty mleczarskie 560,9 10,7 1184,9 8,8 2326,0 7,3
Import – produkty mleczarskie 62,3 1,4 358,4 3,3 995,0 4,9
Saldo – produkty mleczarskie 498,6 47,8 826,5 36,9 1331,0 22,6
Eksport – ryby i przetwory 345,5 6,6 1042,6 7,7 2335,0 7,4
Import – ryby i przetwory 401,5 9,1 1130,1 10,3 2337,5 11,4
Saldo – ryby i przetwory -56,0 -5,3 -87,5 -3,9 -2,5 -0,04
Eksport – pozostałe produkty zw. 115,0 2,2 317,4 2,3 720,0 2,3
Import – pozostałe produkty zw. 169,7 3,9 277,5 2,5 390,0 1,9
Saldo – pozostałe produkty zw. -54,7 -5,2 39,9 1,7 330,0 5,6
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rzętami żywymi miał handel trzodą chlewną (tabela 4). Rok 2007 był ostatnim, w którym saldo handlu
trzodą chlewną było jeszcze dodatnie i wynosiło 32,3 tys. sztuk. W kolejnych latach było zaś ujemne
i wykazywało silną tendencją rosnącą. W 2017 import netto wynosił 6891,3 tys. sztuk, głównie prosiąt
i warchlaków. Był to skutek spadku pogłowia trzody chlewnej z około 18 mln sztuk w 2007 r. do
około 11 mln sztuk w 2018 r. 

TTabela 4. Handel zagraniczny wieprzowiną i zwierzętami żywymi

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017, GUS 2015, Warszawa, Analizy Rynkowe – Handel zagraniczny produktami rolno-
spożywczymi [2011, 2018].

6.Pozycja polskiego rolnictwa na tle wybranych
krajów Unii Europejskiej

Pozycję polskiego rolnictwa scharakteryzowano na tle wybranych krajów UE na przykładzie roku
2018. Przy wyborze krajów zastosowano dobór celowy, przyjmując jako kryterium poziom gospo-
darczego rozwoju mierzonego wartością PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca i okres integracji
z UE. Kierując się przyjętymi kryteriami utworzono dwie grupy krajów. Pierwszą grupę stanowią wy-
brane kraje tzw. UE-15: Dania, Francja, Niderlandy, Niemcy i Wielka Brytania, natomiast drugą grupę
kraje, które weszły w struktury UE w 2004 r. Są to kraje, które do 1989 r. funkcjonowały w ramach
ustroju socjalistycznego z ograniczoną gospodarką rynkową. Były to jednocześnie kraje sąsiadujące
z Polską: Czechy, Słowacja i Węgry. Wskaźniki charakteryzujące rolnictwo wybranych krajów przed-
stawiono w tabeli 5. Kraje grupy pierwszej cechują się zdecydowanie wyższym, ponad dwukrotnie,
poziomem PKB w przeliczeniu na mieszkańca, który zawarty był w przedziale od 36,1 tys. euro
(Wielka Brytania) do 51,4 tys. euro (Dania), natomiast w krajach drugiej grupy zawarty był w przedziale
od 13 tys. euro (Polska) do 19,6 tys. euro (Czechy). Z poziomem gospodarczego rozwoju kraju zwią-
zany jest udział rolnictwa w PKB. W grupie pierwszej był niższy, zawarty w przedziale od 0,6% (Wielka
Brytania) do 1,6% (Francja i Niderlandy), natomiast w drugiej grupie w przedziale od 2% (Czechy) do
3,6% (Węgry). Analizowane grupy krajów różniły się także udziałem pracujących w rolnictwie w liczbie
zatrudnionych ogółem w gospodarce narodowej. W pierwszej grupie udział ten był niższy, zawarty

Wyszczególnienie 2009 2010 2014 2015 2016 2017
Eksport (tys. t) w ekwiwalencie
mięsa 336,0 418,0 692,8 719,0 768,8 836,7

Import (tys. t) 614,0 602,0 847,7 854,1 880,4 907,7
Saldo (ilościowo tys. t) -278,0 -184,0 -154,9 -135,1 -111,6 -71,0
Saldo (wartościowo mln euro) -524,5 -336,0 -350,2 -197,4 -188,6 -175,9

Handel trzodą chlewną (zwierzętami żywymi w tys. sztuk w latach 2007-2017)

Eksport
2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017
434,0 418,8 442,2 274,4 85,5 38,9 60,1 82,7

Import 401,7 1124,6 1997,5 2285,3 5486,1 5568,7 6370,9 6974,0
Saldo 32,3 -709,8 -1155,3 2011,1 -5401,6 -5229,8 -6310,8 -6891,3
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w przedziale od 1,19% (Wielka Brytania) do 2,67% (Niderlandy), natomiast w krajach drugiej grupy
w przedziale od 2,98% (Czechy) do 14,5% (Polska). 

Pełniejszą informację o roli zatrudnienia w rolnictwie, daje liczba zatrudnionych w przeliczeniu na
100 ha UR. Poziom zróżnicowania między grupami krajów był mniejszy niż w udziale zatrudnionych
w rolnictwie w zatrudnieniu ogółem. Występuje natomiast większe zróżnicowanie wewnątrz grup.
Zbliżony poziom zatrudnienia występował między krajami grupy pierwszej, z wyjątkiem Niderlandów,
oraz Czechami i Słowacją, zawarty w przedziale od 1,6 (Wielka Brytania) do 2,7 (Słowacja). Zdecy-
dowanie wyższy poziom zatrudnienia występował w Niderlandach, w których wynosił 8,3 zatrudnio-
nych oraz na Węgrzech i w Polsce, odpowiednio: 9,3 i 13,3 zatrudnionych na 100 ha UR. Wysoki
poziom zatrudnionych w Niderlandach wynikał z wysokiego poziomu intensywności produkcji, któ-
rego skutkiem była większa produkcyjność ziemi (7 razy wyższa niż w Polsce) i 11 razy wyższa wy-
dajność pracy6. Natomiast na Węgrzech i w Polsce był skutkiem zapóźnień w rozwoju gospodarczym.

Analizowane grupy krajów różnią się także powierzchnią i wielkością ekonomiczną gospodarstw
określoną wartością standardowej produkcji (SO – Standard Output). W grupie pierwszej i  Czechach
według wielkości ekonomicznej dominowały gospodarstwa duże, natomiast na Węgrzech i w Polsce
małe. Gospodarstwa słowackie pod względem powierzchni były zbliżone do gospodarstw grupy
pierwszej, jednak ze względu na niższy poziom intensywności produkcji, którego skutkiem była niższa
produkcyjność ziemi zaliczone zostały do klasy średnio-dużych. Gospodarstwa grupy pierwszej cha-
rakteryzowały się wyższą produkcyjnością ziemi, a szczególnie wyższą wydajnością pracy. W krajach
grupy pierwszej wartość produkcji rolniczej w przeliczeniu na jednego zatrudnionego była zawarta
w przedziale od 82,5 tys. euro SO (Wielka Brytania) do 159,2 tys. euro SO (Dania). Przedstawione
w tabeli 5 liczby wskazują na silne uzależnienie  poziomu rolnictwa od gospodarczego rozwoju kraju. 

TTabela 5. Wybrane wskaźniki rolnictwa polskiego na tle wybranych krajów UE w 2018 r.

a wielkość gospodarstw przyjęto według FADN 
Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2019, Landwirtschafts Verlag, Münster, 2019,
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2019.

Kraje
PKB

(tys.euro
/miesz)

Udział
rol.

w PKB

Udział
zatr.

w rol.
w zatr. og.

Zatr. na
100 ha

UR

Pow.
gosp.
(ha)

(2016 r.)

Tys. euro
SO

/gosp.
(2013 r.)

Tys.
euro

SO/ha
UR

Wielkość
gosp.a

Dania 51,4 1,0 2,30 2,10 74,6 250,2 3,35 Duże
Francja 35,2 1,6 2,67 2,60 60,9 120,5 1,68 Duże
Niderlandy 45,0 1,6 2,13 8,30 32,3 303,0 9,38 Duże
Niemcy 40,4 0,7 1,35 3,10 60,5 162,3 2,68 Duże
Wielka Brytania 36,1 0,6 1,19 1,60 90,1 119,2 1,32 Duże
Czechy 19,6 2,0 2,98 3,00 130,2 169,4 1,30 Duże
Słowacja 16,7 3,0 3,00 2,70 73,6 79,7 1,08 Śr. duże
Węgry 13,50 3,6 5,45 9,30 10,9 11,3 1,03 Małe

6 Wysoki poziom intensywności produkcji jest skutkiem bardzo dużej obsady zwierząt żywionych w znacznej części paszami z im-
portu.
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Niezależnie od wartości podanych wskaźników polskie rolnictwo stanowi ważny składnik rolnictwa
Unii Europejskiej. Polski udział w powierzchni użytków rolnych w UE wynosił w 2018 r. 8,3% i ozna-
czało to 5. miejsce. Udział w całkowitej produkcji rolniczej UE wynosił 5,93% co dawało 7. miejsce.
Wyróżniał się natomiast nasz kraj bardzo wysokim zatrudnieniem w rolnictwie. Udział pracujących
w rolnictwie polskim w liczbie zatrudnionych ogółem w UE wynosił w 2018 r. 15,3% i Polska zajmo-
wała 2. miejsce za Rumunią, gdzie udział zatrudnionych w rolnictwie wynosił 19,6%.

Jak zaznaczono wyżej polskie gospodarstwa pod względem powierzchni były znacznie mniejsze
od gospodarstw z pozostałych krajów, z wyjątkiem Węgier. W 2005 r. średnia powierzchnia  gospo-
darstw w pięciu krajach UE-15 wynosiła 44,8 ha UR i była 7,5 razy większa od gospodarstw polskich
i węgierskich, gdzie wynosiła 6 ha UR (tabela 6). W 2016 r. średnia powierzchnia gospodarstw w pię-
ciu porównywanych krajach zwiększyła się do 63,7 ha i była sześć razy większa niż w gospodarstw
polskich. Dystans się zmniejszył, jednak pozostał duży. 

TTabela 6. Zmiany średniej powierzchni gospodarstw w badanych krajach w latach 2005-2016 (ha UR)

Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2019, Land-wirtschafts Verlag, Münster, 2019.

Proces koncentracji ziemi w gospodarstwach węgierskich był podobny do polskiego. Powierzchnia
gospodarstw czeskich i słowackich była zbliżona do gospodarstw krajów Europy Zachodniej. Był to efekt
„płytkiej” restrukturyzacji gospodarstw funkcjonujących w formie prawnej rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych i państwowych gospodarstw rolnych. Po zmianach systemowych, które miały miejsce w latach
1989 i 1990 większość tych gospodarstw pozostała w dotychczasowej formie organizacyjnej, zmieniając
formę prawną, najczęściej na spółki z o.o., które użytkowały grunty w formie dzierżawy. Spółdzielcze
i państwowe gospodarstwa węgierskie poddane zostały „głębokiej” restrukturyzacji, której efektem było
powstanie dużej liczby małych gospodarstw indywidualnych. 

Kraje
Rok

2005 2010 2013 2016 Wskaźnik
2005=100

Dania 52,4 64,0 68,4 74,6 142,4
Francja 48,6 53,9 58,7 60,0 125,3
Niderlandy 23,9 25,9 27,4 32,3 135,1
Niemcy 43,7 55,8 58,6 60,5 138,4
Wielka Brytania 55,6 91,2 94,7 90,1 162,0
Czechy 84,2 152,4 133,0 130,2 154,6
Słowacja 27,4 77,5 80,7 73,6 268,6
Węgry 6,0 8,1 9,5 10,9 181,7
Polska 6,0 9,6 10,1 10,2 170,0
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7.  Emisja gazów cieplarnianych w Polsce
7.1. Źródła emisji gazów cieplarnianych 

W Polsce coroczna inwentaryzacja gazów cieplarnianych prowadzona jest przez  Krajowy Ośro-
dek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Kli-
matu. KOBIZE inwentaryzację gazów cieplarnianych przygotowuje na potrzeby związane z ratyfikacją
przez Polskę Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzoną
w Nowym Jorku w 1992 r., zwaną dalej konwencją UNFCCC, Protokołu do konwencji UNFCCC,
sporządzonego w Kioto w 1997 r., zwanym dalej Protokołem z Kioto oraz poprawki do tego protokołu
sporządzonej na osiemnastej Konferencji Stron w Ad-Dausze (Katar) w 2012 r., zwanej dalej poprawką
dauhańską7.

W naszym kraju  na potrzeby  realizacji międzynarodowych zobowiązań dotyczących redukcji
emisji gazów cieplarnianych inwentaryzowana jest emisja dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), pod-
tlenku azotu (N2O) oraz fluorowęglowodorów (HFCs), perfluorowęglowodorów (PFCs), sześciofluorku
siarki (SF6) oraz trójfluorku azotu (NF3)8, a ich ewidencja  prowadzona jest zgodnie z metodologią
opracowaną przez Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Międzyrządowy Zespół ds.
Zmian Klimatu9. Warto dodać, że Polska w ramach Protokołu z Kioto zobowiązała się w latach 2008-
2012 do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6%, a następnie – w ramach poprawki dauhańskiej
– do ich redukcji na poziomie UE o 20% do 2020 r. względem roku bazowego. W przypadku naszego
kraju ustalono, że rokiem bazowym dla trzech podstawowych gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O)
będzie 1988 r. Dla HFCs, PFCs oraz SF6 – 1995 r., a dla NF3 – 2000 r. (Klimat dla Polski 2018;
Ochrona środowiska 2019). 

Krajowa emisja gazów cieplarnianych z wyłączeniem sektora użytkowania gruntów, zmiany użyt-
kowania gruntów i leśnictwa (Land Use Land Use Change and Forestry – LULUCF)10 w 2018 r. wy-
niosła 412 856,37 tys. ton ekwiwalentu CO2 i w porównaniu do 1988 r. (roku bazowego) była mniejsza
o 28,6% (wykres 1). Co ważne, emisja ta wynosiła 9,5% emisji ogółem w Unii Europejskiej (UE)
(4 391 840,99 tys. ton eq. CO2) (https://ec.europa... ).

W Polsce w latach 1988-2018 widoczne były znaczące wahania emisji gazów cieplarnianych,
które zawarte były w granicach od 578 338,69 (1988 r.) do 385 174,51 tys. ton eq.CO2 (2002 r.). Na
podstawie wykresu 1, w pierwszej kolejności zauważyć można znaczący jej spadek w latach 1988-
1990 r., który spowodowany był transformacją gospodarczą naszego kraju i w konsekwencji spad-
kiem produkcji przemysłowej, w tym szczególnie tej w przemyśle ciężkim. 

7 Poprawka dauhańska jest kontynuacją międzynarodowych zobowiązywań krajów/stron dotyczących redukcji emisji gazów cie-
plarnianych przyjętych w ramach Protokołu z Kioto z 1997 r. Trzeba dodać, że Polska ratyfikując poprawkę w 2018 r. potwierdziła
swój zamiar przyczynienia się do redukcji w ramach UE emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. 
8 W Polsce do tej pory nie odnotowano emisji NF3.
9 KOBiZE wykonuje analizy zgodnie z algorytmem wyliczeń ustalonym przez IPCC, ale tam gdzie to konieczne, stosuje się krajową
metodykę szacowania emisji. Jest to spowodowane tym, że założenia metodyczne ustalone przez IPCC nie zawsze odzwierciedlają
specyfikę krajowych warunków produkcyjnych.
10 W sektorze LULUCF występuje pochłanianie netto CO2.
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Kolejne lata charakteryzował dalszy powolny spadek emisji gazów cieplarnianych, aż do 2002 r.
Po tym nastąpił jej niewielki wzrost, trwający do 2007 r., który spowodowany był wzrostem gospo-
darczym naszego kraju. W 2009 roku wystąpił jednak krótkotrwały jej spadek, tym razem związany
ze światową recesją gospodarczą. Natomiast w latach 2014-2018 r. emisja gazów cieplarnianych
ponownie nieznacznie wzrosła, co w dużej mierze było efektem trwającego w tym okresie ożywienia
gospodarczego (wykres 3).

WWykres 3. Emisja gazów cieplarnianych (z wyłączeniem sektora LULUCF) w Polsce  w latach 1988-2018

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020.

Krajowa emisja gazów cieplarnianych inwentaryzowana jest w czterech sektorach produkcji energii,
procesów przemysłowych i użytkowania produktów, rolnictwa oraz gospodarowania odpadami, a ich
pochłanianie netto z sektora LULUCF. W 2018 r. największa emisja gazów cieplarnianych pochodziła
z sektora energii (342 087,58 tys. ton eq.CO2), następnie z rolnictwa – 33 117,07, procesów przemysło-
wych i użytkowania gruntów – 24 891,89 oraz gospodarowania odpadami – 12 759,83 tys. ton eq.CO2

W tym samym roku sektor LULUCF pochłonął netto 36 451,04 tys. ton CO2. Trzeba zaakcentować, że
dominującą rolę w sektorze LULUCF stanowią lasy, które w 2018 r. pochłonęły 36 603,30 tys. ton CO2,
co stanowiło 100,4% pochłaniania netto z tego sektora (wykres 4). 

Wykres 4. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce z uwzględnieniem sektorów w 2018 r. (w tys. ton eq.CO2)

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020.
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Należy zwrócić uwagę, że spadek emisji gazów cieplarnianych w latach 1988-2018 odnotowano
we wszystkich czterech sektorach, natomiast w sektorze LULUCF odnotowano wzrost pochłaniania
netto CO2. Największy spadek emisji odnotowano w sektorze gospodarowania odpadami i rolnictwie
odpowiednio o 41,8 i 32,7%, a w sektorze produkcji energii oraz procesów przemysłowych i użytkowania
produktów odpowiednio o 28,2 i 20,4%. W tym samym okresie w sektorze LULUCF pochłanianie netto
CO2 wzrosło o 83,6% (wykres 5).

WWykres 5. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce z uwzględnieniem sektorów w latach 1988-2018

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020.

7.2. Struktura emisji gazów cieplarnianych w Polsce

W Polsce – jak wcześniej wspomniano – do trzech podstawowych gazów cieplarnianych należą
CO2, CH4 i N2O. W 2018 r ich udział w emisji gazów cieplarnianych ogółem wyniósł około 99,0%
(98,96%). 

Największą rolę w krajowej emisji gazów cieplarnianych odgrywa emisja CO2. W 2018 r jego emisja
wyniosła 337 705,7 tys. ton i stanowiła 81,8% emisji ogółem. W latach 1988-2018 emisja CO2 zmniejszyła
się jednak o 28,4% (wykres 6).

Wykres 6. Emisja gazów cieplarnianych w Polsce ze względu na ich rodzaj w 2018 r. (w tys. ton eq.CO2)

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020.
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W 2018 r. największe znaczenie w emisji CO2 miał sektor energii, którego udział  wyniósł 93,7%.
Udział sektora procesów przemysłowych i użytkowania produktów był zdecydowanie mniejszy i wyniósł
5,8%. Śladowy był natomiast udział rolnictwa (poprzez wapnowanie i stosowanie nawozów moczniko-
wych na gruntach rolnych) oraz gospodarowania odpadami odpowiednio 0,3 i 0,2% (wykres 7).

WWykres 7. Struktura źródeł emisji CO2 w Polsce w 2018 r. (w tys.ton eq.CO2)

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020.

Znacznie mniejszy udział w emisji gazów cieplarnianych ogółem ma emisja metanu (CH4), aczkolwiek
trzeba podkreślić, że jego emisja ma około 25-krotnie większy aniżeli CO2 wpływ na globalne ocieplenie
(Krajowy Raport  2014). W 2018 r. jego emisja wyniosła 48 753,22 tys. ton eq.CO2 i była mniejsza od tej
z 1988 r. o 35,6%.W 2018 r. największa emisja CH4 pochodziła z emisji lotnej z paliw tj. z wydobycia
węgla, ropy naftowej oraz gazu i stanowiła 39,3% jego emisji ogółem. W następnej kolejności, źródłem
jego emisji było rolnictwo (29,9%) (wykres 8). Trzeba podkreślić, że w rolnictwie emisja CH4 w 89,5%
pochodziła z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich, w 10,3% z ich odchodów, a w 0,2% ze spa-
lanych odpadów roślinnych na polu. Poza tym, w 2018 r. ważnym źródłem emisji CH4 był sektor gospo-
darowania odpadami, który odpowiadał za 23,0% jego emisji ogółem. 

Wykres 8. Emisja CH4 ogółem i z rolnictwa w latach 1988-2018 (w tys. ton eq.CO2)

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020.
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W Polsce trzecim co do wielkości emisji gazem cieplarnianym jest podtlenek azotu (N2O). Mimo jego
relatywnie małego udziału w krajowej emisji ogółem odgrywa on jednak istotną rolę w nasilaniu się efektu
cieplarnianego. Charakteryzuje się bowiem długim okresem przebywania w atmosferze, ocenianym na
ponad 120 lat. Wykazuje nadto blisko trzystukrotnie (298 razy) większą efektywność emisji globalnego
ocieplenia w porównaniu z CO2 (Zaliwski 2007a, Zaliwski 2007b, Faber 2012). W latach 1988-2018 na-
stąpił spadek emisji N2O z 30 709,06 do 22 106,01 tys. ton eq.CO2, tj. o 28,0%.

W naszym kraju głównym źródłem emisji N2O jest rolnictwo, które stanowi 79,6% jego emisji ogółem.
W sektorze tym emisja N2O pochodzi z gleb rolnych (ze stosowania nawozów mineralnych zawierających
azot i organicznych oraz rozkładu resztek pożniwnych), odchodów zwierząt gospodarskich oraz – w śla-
dowym udziale – ze spalanych odpadów roślinnych na polu. Ich udział w ogólnej emisji N2O w 2018
roku wyniósł odpowiednio 69,5: 10,0 i  0,1%. Warto dodać, że udział sektora energii, procesów prze-
mysłowych i użytkowania produktów oraz gospodarowania odpadami w emisji N2O jest zdecydowanie
mniejszy i w 2018 r. wyniósł odpowiednio 12,3; 3,9 i 4,2% (wykres 9).

WWykres 9. Emisja N2O ogółem i z rolnictwa w latach 1988-2018 (w tys. ton eq.CO2)

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020.

7.3. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w tym
z produkcji zwierzęcej i ich projekcja po 2020 r. 

Jednym z podstawowych wyzwań, przed którym stoi polskie rolnictwo jest pogodzenie jego dal-
szego rozwoju z dbałością o ochronę klimatu, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Wy-
zwania.. 2019, Neutralna emisyjnie.. 2020).Trzeba bowiem podkreślić, że krajowe rolnictwo nie tylko
odczuwa skutki postępujących zmian klimatu w postaci m.in. susz o coraz dłuższym okresie trwania
i coraz większym zasięgu występowania oraz huraganów i deszczy nawalnych o coraz większej częs-
totliwości i intensywności występowania, a także pożarów, ale również przyczynia się do nasilenia
tych zmian, gdyż jest ważnym emitentem gazów cieplarnianych. Należy podkreślić, że w 2018 r. kra-
jowe rolnictwo wyemitowało 33 117,07 tys. ton eq. CO2 tj. o 32,7% mniej niż w 1988 r.  
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11 Uwzględniono emisję gazów cieplarnianych z fermentacji jelitowej i odchodów zwierząt gospodarskich oraz ich emisję bezpośrednią
ze stosowania nawozów organicznych na glebach rolniczych. 

Emisja z rolnictwa stanowi obecnie około 8,0% łącznej emisji gazów cieplarnianych w naszym
kraju (wykres 10). Duże znaczenie ma w nim emisja gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej,
w tym szczególnie z fermentacji jelitowej i odchodów zwierząt gospodarskich oraz w wyniku stoso-
wania nawozów organicznych na glebach rolnych. W 2018 r. emisja z tych trzech źródeł stanowiła
około 55,5% emisji ogółem z rolnictwa11.  

Wykres 10. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1988-2018, jej projekcja do 2040 r. oraz jej udział
w emisji ogółem

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020 oraz Czwarty raport dwuletni dla kon-
wencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, KOBiZE, IOŚ-PIB, Warszawa 2020.

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska zobowiązała się realizować międzynarodowe cele redukcji
emisji gazów cieplarnianych, jednym z naszych obowiązków jest przygotowywanie przez KOBiZE
aktualnych raportów inwentaryzujących wielkość tych emisji, wraz ze stosowną ich projekcją odno-
szącą się do wszystkich sektorów, w tym do rolnictwa. W przypadku rolnictwa, projekcja ta wykony-
wana jest przez KOBiZE na podstawie danych dotyczących prawdopodobnych przyszłych w nim
zmian aktywności przygotowywanych corocznie wspólnie przez Instytuty nadzorowane przez Minis-
terstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) (Jugowar i in. 2019). Warto dodać, że KOBiZE najnowszą
projekcję emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa wykonał do 2040 r. i zawarł ją w Czwartym Raporcie
Dwuletnim dla konwencji UNFCCC. Według niej krajowe rolnictwo w 2040 r. wyemituje niemal tyle
samo gazów cieplarnianych co w 2018 r. tj. 33 249,44 tys. ton eq.CO2, niemniej jednak struktura tej
emisji (wykres 10) z poszczególnych źródeł będzie nieco inna (Czwarty raport... 2020). 

W Polsce źródła emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie obejmują gleby rolne (emisja N2O), fer-
mentację jelitową zwierząt gospodarskich (CH4) oraz ich odchody (CH4 i N2O), a także wapnowanie
i stosowanie nawozów mocznikowych na glebach rolnych (CO2) oraz spalanie odpadów roślinnych
na polu (CH4 i N2O).
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Dwoma głównymi źródłami emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie są gleby rolne oraz fermentacja
jelitowa zwierząt gospodarskich, które obecnie odpowiadają za 80,9% emisji gazów cieplarnianych
ogółem z tego sektora. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że udział tych źródeł w strukturze emisji zmienił
się między 1988 a 2018 r. Poza tym, nieco zmieni się on również w latach 2018-2040 (wykres 11).

WWykres 11. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1988-2018 i jej projekcja do 2040 r., z uwzględ-
nieniem źródeł emisji

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020 oraz Czwarty raport dwuletni dla kon-
wencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, KOBiZE, IOŚ-PIB, Warszawa 2020.

Największa emisja gazów cieplarnianych w 2018 r. w krajowym rolnictwie pochodziła z gleb rol-
nych (N2O) i wyniosła 15 366,9 tys. ton eq.CO2. Stanowiła ona 43,7% emisji ogółem z rolnictwa. Naj-
większy w niej udział miała emisja bezpośrednia ze stosowanych mineralnych nawozów zawierających
azot (35,9%) i uprawy gleb organicznych (22,5%). Natomiast w następnej kolejności ze stosowania
nawozów organicznych (10,2%) oraz rozkładających się resztek roślinnych w glebie (10,1%). 

W latach 1988-2018 emisja z gleb rolnych spadła o 4 038,9 tys. ton eq. CO2 tj. o 20,8%. Główny
spadek emisji z tego źródła odnotowano w latach 1988-1992, a jego przyczyną był przede wszystkim
gwałtowny spadek ilości stosowanych nawozów mineralnych zawierających azot w rolnictwie, ale
nie tylko on ważył. Spadła bowiem w tym okresie również ilość stosowanych nawozów organicznych,
co z kolei związane było ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich. W kolejnych latach objętych
analizą emisja z tego źródła nie podlegała już gwałtownym zmianom. Natomiast w latach 2015-2018
miała ona niewielką tendencję wzrostową, co należy tłumaczyć nieco większym stosowaniem nawo-
zów mineralnych zawierających azot i organicznych, co z kolei wynikało ze wzrostu pogłowia zwierząt
gospodarskich (Rynek. 2020). Do 2040 r. w odniesieniu do 2018 r., prognozowany jest jednak nieduży
spadek emisji z gleb rolnych, a ważnej przyczyny tej sytuacji upatruje się w spadku powierzchni użyt-
ków rolnych wynikającym ze wzrostu powierzchni oddawanej na cele komunikacyjne, komunalne
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i gospodarcze pozarolnicze oraz we wzroście powierzchni terenów leśnych, a także w dalszym
postępie technologicznym polskiego rolnictwa w zakresie: optymalizacji dawek stosowanych nawo-
zów mineralnych zawierających azot oraz nawozów organicznych dostosowanych do potrzeb roślin
uprawnych (wykres 12). 

Trzeba zwrócić uwagę, że obecnie często w wielu krajowych gospodarstwach rolnych, stoso-
wane metody uprawy nadal nie uwzględniają zmienności warunków siedliskowych. Zdarza się, że
poziom nawożenia jest nadmierny i przez to nieefektywny. Dawki nawozów ustalane są bowiem dla
uśrednionych warunków panujących na polu. W tym kontekście w polskim rolnictwie – w perspek-
tywie 2040 r. należy zatem podkreślić przede wszystkim rolę technik rolnictwa precyzyjnego
w selektywnym stosowaniu nawozów począwszy od wykorzystania rozsiewaczy z systemem siewu
granicznego do rozsiewaczy z systemami sterowania ich dawką w obrębie pola – dopasowaną do
aktualnego i zróżnicowanego na polu zapotrzebowania roślin (Samborski 2018).

WWykres 12. Emisja gazów cieplarnianych z gleb rolnych w latach 1988-2018 i jej projekcja do 2040 r.

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020 oraz Czwarty raport dwuletni dla kon-
wencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, KOBiZE, IOŚ-PIB, Warszawa 2020.

Fermentacja jelitowa zwierząt gospodarskich jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów
cieplarnianych (CH4) w rolnictwie. W 2018 r. wyniosła ona 13 058,54 tys. ton eq. CO2 i stanowiła
37,2% emisji gazów cieplarnianych ogółem z rolnictwa. Trzeba dodać, że największe znaczenie ma
w niej emisja z fermentacji jelitowej krów mlecznych, która stanowi 58,9% emisji ogółem z tego źródła. 
W latach 1988-2018 emisja z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich  zmniejszyła się o 8 893,9
tys. ton eq.CO2, tj. o 40,5% w porównaniu z 1988 r. Warto jednak podkreślić, że faktyczny spadek
emisji z tego źródła nastąpił w latach 1988-2004, a powodem tej sytuacji był postępujący spadek
pogłowia zwierząt gospodarskich. Warto podkreślić, że w tym okresie największy spadek emisji
gazów cieplarnianych odnotowano w przypadku owiec, koni i bydła odpowiednio o 92,5; 69,3
i 45,9%. Następnie w latach 2004-2016 nastąpiła stabilizacja emisji z tego źródła. Po czym, w latach
2016-2018 odnotowano niewielki jej wzrost, co tym razem należy tłumaczyć wzrostem przede
wszystkim pogłowia bydła (Rocznik statystyczny… 2019). W perspektywie 2040 r. należy jednak spo-
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dziewać się niewielkiego spadku emisji z tego źródła. Szacuje się, że w latach 2018-2040 pogłowie
bydła ogółem pozostanie na obecnym poziomie, nieco powyżej 6,2 mln szt. fizycznych, nadal spadać
będzie jednak pogłowie owiec, kóz i koni. W chowie krów mlecznych widocznym procesem będzie
dalszy wzrost ich wydajności, któremu towarzyszył będzie niewielki spadek pogłowia. W dalszym ciągu
odbywał się będzie postęp w doskonaleniu genetycznym zwierząt gospodarskich oraz stosowaniu no-
woczesnych technik przygotowywania i zadawania im pasz. W rezultacie czynniki te przyczynią się do
niewielkiego ograniczenia emisji ogółem z tego źródła w latach 2018-2040 r. (wykres 13).

WWykres 13. Emisja gazów cieplarnianych z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich w latach 1988-2018 i jej
projekcja do 2040 r.

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020 oraz Czwarty raport dwuletni dla kon-
wencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, KOBiZE, IOŚ-PIB, Warszawa 2020.

Kolejnym źródłem emisji gazów cieplarnianych (CH4 i N2O) w rolnictwie są odchody zwierząt gos-
podarskich których wielkość uzależniona jest przede wszystkim od pogłowia zwierząt gospodarskich
oraz w pewnym stopniu również od systemów ich utrzymania. W 2018 r. emisja gazów cieplarnianych
z tego źródła wyniosła 3 715,2 tys. ton eq.CO2 i była mniejsza niż w 1988 r. o 30,6%. Trzeba jednak
podkreślić, że emisja ta w latach 1988-2013 spadała, następnie w latach 2013-2016 była stabilna,
a w latach 2016-2018 nieco wzrosła. Projekcja emisji z tego źródła wskazuje na wyraźny jej wzrost
do 2040 r. (wykres 14). Będzie on spowodowany prawdopodobnym dalszym wzrostem pogłowia
drobiu, oraz rosnącym udziałem systemów bezściołowego utrzymania bydła, w tym szczególnie krów
mlecznych oraz trzody chlewnej, będącym rezultatem postępującej specjalizacji i koncentracji pro-
dukcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych. W przypadku systemów utrzymania poszczególnych
grup zwierząt gospodarskich największe zmiany w kierunku zwiększania udziału systemów bezścio-
łowych do 2040 r. prognozowane są dla krów mlecznych (z udziałem 70%) i trzody chlewnej (75%).
Biorąc powyższe pod uwagę, pewnych szans zmniejszenia wzrostu emisji z tego źródła do 2040 r.
upatrywać należy  przede wszystkim w postępie technologicznym sposobów zagospodarowania od-
chodów zwierząt gospodarskich12.

12 Program azotanowy przyjęty w 2018 r. MGMiŻŚ, Warszawa 2019.
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13 Beneficjentem Programu są gospodarstwa rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha UR. Dofinansowaniu podlega regeneracja
gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5.

Wykres 14. Emisja gazów cieplarnianych z odchodów zwierząt gospodarskich w latach 1988-2018 i jej projekcja
do 2040 r.

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020 oraz Czwarty raport dwuletni dla kon-
wencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, KOBiZE, IOŚ-PIB, Warszawa 2020.

W rolnictwie zdecydowanie mniejsza emisja gazów cieplarnianych pochodzi z wapnowania gleb
(wapnem nawozowym w formie wapniowo – węglanowej – CaCO3 lub wapniowo – magnezowo – węg-
lanowej CaMg(CO3)2), która w 2018 r. wyniosła 526,93 tys. ton CO2 i była mniejsza niż w 1988 r. o 73,0%
(wykres 15). W latach 1988-1992, do wyraźnego spadku emisji z tego źródła przyczyniła się w pierwszej
kolejności transformacja gospodarcza naszego kraju i w rezultacie m.in. spadek opłacalności stosowania
środków do produkcji rolniczej, w tym nawozów wapniowych, a po 2004 r. dodatkowo likwidacja dotacji
budżetowych do wapnowania gleb. Od 2015 r. obserwowany jest jednak nieznaczny wzrost emisji
z tego źródła, co wynika z nieco większego zużycia nawozów wapniowych. 

Warto dodać, że w naszym kraju od 2019 r. wdrażany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie13. Można domniemywać, że emisja CO2 z tego źródła w dalszym ciągu będzie miała tendencję
wzrostową, ze względu na duże potrzeby krajowych gleb w zakresie ich wapnowania. W 2040 r. szacuje
się, że emisja z tego źródła wyniesie 631,60 tys. ton eq. CO2, tj. 119,8% tej z 2018 r.



25

WWykres 15. Emisja gazów cieplarnianych z wapnowania gleb rolnych w latach 1988-2018 i jej projekcja do 2040 r.

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020 oraz Czwarty raport dwuletni dla kon-
wencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, KOBiZE, IOŚ-PIB, Warszawa 2020.

W rolnictwie emisja gazów cieplarnianych (CO2) pochodzi również ze stosowanych nawozów mocz-
nikowych (w związku ze stratą CO2 atmosferycznego związanego wcześniej w przemysłowym procesie
produkcji tych nawozów) oraz ze spalania odpadów roślinnych na polach14. W 2018 r. emisje te wyniosły
odpowiednio 412,90 i 36,56 tys. ton eq. CO2 tj. odpowiednio 83,6 i 115,9% tej z 1988 r. 

W latach 2018-2040, prognozowany jest wzrost emisji ze stosowanych nawozów mocznikowych
o 23,3%, co należy tłumaczyć – pomimo zakładanego dalszego wzrostu optymalizacji stosowania
nawozów zawierających azot – wzrostem w nich udziału mocznika. Natomiast jak zakładają prognozy,
emisja ze spalania odpadów roślinnych w tym samym czasie pozostanie na zbliżonym, niewielkim
poziomie (wykres 16). 

14 Według KOBiZE pomimo zakazu spalania resztek roślinnych na polu, w pomiarach stacji monitoringowych w powietrzu w dalszym
ciągu widoczne są skutki spalania odpadów rolniczych czy wypalania ściernisk, łąk i nieużytków. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że
obecnie możliwość uzyskania przez gospodarstwa rolne płatności bezpośrednich powiązana jest ze spełnieniem przez rolnika okre-
ślonych wymagań w ramach zasady wzajemnej zgodności (cross complance) we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) 2014-2020, 
w tym utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej poprzez zakaz wypalania gruntów rolnych. 
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WWykres 16. Emisja gazów cieplarnianych ze stosowania nawozów mocznikowych w latach 1988-2018 i jej pro-
jekcja do 2040 r.

Źródło: Poland’s National Inventory Report 2020, Ministry of Climate, Warszawa 2020 oraz Czwarty raport dwuletni dla kon-
wencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, KOBiZE, IOŚ-PIB, Warszawa 2020.

8. Polityka UE, w tym Polski w kierunku ochrony
klimatu
8.1. Wkład UE, w tym Polski w ochronę klimatu w ujęciu 
globalnym

Działania UE, w tym Polski w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych należy podzielić na trzy
okresy. Pierwszy z nich dotyczył lat 1992 – 2012. 

W 1992 r. podpisano konwencję UNFCCC, którą powszechnie uznaje się jako formalny początek
współpracy międzynarodowej w celu powstrzymania dalszego wzrostu emisji gazów cieplarnianych
w ujęciu globalnym. Na mocy tej konwencji UE – 15 oraz Polska zobowiązały się m.in. do prowadzenia
inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych, tworzenia ich prognoz zgodnie z wytycznymi
IPCC, a także  opracowania własnych strategii redukcji ich emisji oraz prowadzenia badań naukowych
w zakresie zmian klimatu. Trzeba podkreślić, że konwencja ta przyczyniła się do rozwoju kolejnych po-
rozumień  międzynarodowych w tym zakresie. Jednym z nich był Protokół z Kioto z 1997 r. Podstawo-
wym jego postanowieniem był wymóg redukcji przez kraje/strony – które zdecydowały się na jego
ratyfikację – własnych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 5,0% w latach 2008-2012 względem
1990 r. (w przypadku Polski dla CO2; CH4 i N2O względem 1988 r.). Ostatecznie, UE i Polska na mocy
tego traktatu zobowiązały się ograniczyć w tym okresie emisję gazów cieplarnianych odpowiednio o 8
i 6%. Warto dodać, że Polska ostatecznie zredukowała ją o 28,8%.
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Drugi okres działań podejmowanych przez UE, w tym Polskę dotyczy zamiaru dalszego ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. W 2008 r. Rada Europejska przyjęła pakiet energetyczno–klima-
tyczny wskazujący kierunek i siłę przekształceń polityki UE w tych obszarach do 2020 r. W skład tego
pakietu weszło sześć aktów prawnych:  (1) dyrektywa dotycząca Europejskiego Systemu Handlu Emis-
jami (European Trade System – ETS)15, (2) decyzja dotycząca emisji gazów cieplarnianych z sektorów
nieobjętych systemem handlu emisjami (non – ETS)16, (3) dyrektywa w sprawie składowania CO2 (Carbon
Capture and Storage – CCS)17, (4) dyrektywa dotycząca promowania stosowania energii ze źródeł od-
nawialnych (OZE)18, a także (5) dyrektywa o efektywności energetycznej19 oraz (6) o specyfikacji paliw
i mechanizmie monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych20. W ramach tego pakietu UE
zobowiązała się m.in. do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w odniesieniu do 1990 r., tj.
o 14% w stosunku do roku 2005 r.21. Realizacja tego celu rozdzielona została na dwa obszary gospodarki
UE. Pierwszy z nich dotyczył sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), w tym
przede wszystkim sektora energii. Natomiast drugi dotyczył obszaru non – ETS obejmującego m.in. sek-
tor transportowy, gospodarowania odpadami oraz rolnictwa. W przypadku obszaru ETS ustalono cel
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  o 21%, a w przypadku non – ETS o 10% w odniesieniu do
2005 r. Trzeba dodać, że w obszarze non – ETS cel ten został zróżnicowany pomiędzy poszczególne
państwa członkowskie UE, w zależności od wielkości uzyskiwanego Produktu Krajowego Brutto (PKB)
per capita. Stąd też, limity emisji gazów cieplarnianych przyznane im do 2020 r. mieszczą się w przedziale
od -20% do +20% w stosunku do wielkości emisji z tego obszaru w 2005 r. (wykres 17). W ramach
tego podziału Polska może zwiększyć emisję gazów cieplarnianych w obszarze non – ETS do 2020 r.
o 14% w stosunku do 2005 r. 

Należy zaakcentować, że pakiet energetyczno-klimatyczny UE z 2008 r., w pełni wpisuje się
w jej zobowiązanie podjęte w ramach poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto na okres rozlicze-
niowy 2013-2020, gdzie zadeklarowała  się obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porów-
naniu z 1990 r. 

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE
w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
16 Decyzja dotycząca Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków
podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku
2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania
dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE,
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energe-
tycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE od-
noszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania
emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzysty-
wanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG 
21 Poza tym, UE zobowiązała się do 2020 r. w relacji do 1990 r. zwiększyć o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji
energii i efektywność energetyczną, a także zwiększyć udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych
o co najmniej 10%.
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WWykres 17. Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w państwach członkowskich UE w obszarze non – ETS
do 2020 r.

Źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych
przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobo-
wiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Trzeci okres działań podejmowanych przez UE, w tym Polskę w kierunku ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych dotyczy okresu po 2020 r. Warto zwrócić uwagę, że już w 2011 r. UE przed-
stawiła projekt ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 o 40% w porównaniu z poziomem
z 1990 r.22, który następnie został formalnie przyjęty przez Radę Europejską w konkluzjach w sprawie
jej ram polityki klimatyczno–energetycznej w 2014 r.23. Ustalono w nich, że cel ten zostanie zrealizo-
wany wspólnie przez obszar ETS i non – ETS. Aby zrealizować ten cel, dla obszaru ETS przyjęto
wymóg ograniczenia emisji o 43%, a dla non – ETS o 30% do 2030 r. w stosunku do 2005 r. Należy
podkreślić, że w przypadku obszaru non – ETS państwa członkowskie powinny przyczynić się do
redukcji emisji na poziomie od 0% do – 40 % w porównaniu z 2005 r., przy czym rozdział wysiłku re-
dukcyjnego między nimi w dalszym ciągu oparty będzie na ich PKB per capita (wykres 18). 

Warto wspomnieć, że Polsce w ramach obszaru non – ETS nałożono cel ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych do 2030 r. o 7% w porównaniu z poziomem z 2005 r. Biorąc pod uwagę, że
według dotychczasowych ustaleń UE redukcje emisji gazów cieplarnianych w ramach tego obszaru
powinny służyć propagowaniu usprawnień (innowacji) we wszystkich jego sektorach, oznacza to, że
Polska będzie musiała podjąć pewien wysiłek ograniczania emisji gazów cieplarnianych również
w rolnictwie24.

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
dotyczący Planu działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM (2011) 112.
23 Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno–energetycznej do roku 2030, SN 79/14, Rada Europejska, 23.10.2014 r.
24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji
emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu
w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013.
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Cel UE ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 40 % w porównaniu z poziomem
z 1990 r. jest jej zobowiązaniem w ramach porozumienia paryskiego, które osiągnięto na konferencji
klimatycznej w Paryżu (Conference of the Parties – COP 21) w dniach 3.11 – 12.12.2015 r. oraz
w pełni wpisuje się w cel przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom (cel 13) ustalonym w ramach
Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 203025.

WWykres 18. Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w państwach członkowskich UE w obszarze non – ETS
do 2030 r.

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych
redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na
rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 525/2013.

W 2018 r. UE wskazała ambitną wizję przejścia swojej gospodarki na działalność neutralną dla
klimatu. Przedstawiła ją w komunikacie pt. Czysta planeta dla wszystkich: Europejska długoterminowa
wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospo-
darki26, w którym stwierdziła, że UE może osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto
do 2050 r. dzięki sprawiedliwej społecznie i racjonalnej kosztowo transformacji. Stwierdzono, że trans-
formacja ta wymagać jednak będzie rozwoju innowacji m.in. w sektorze energii, w tym poprzez więk-
sze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przebudowę transportu oraz rolnictwa. W rolnictwie,
UE dużą wagę przywiązuje do większego niż dotychczas wykorzystania efektywnych i zrównoważo-
nych metod produkcji. Według niej coraz ważniejszą rolę powinny w nim odgrywać innowacje z za-
kresu technik rolnictwa precyzyjnego, które w powszechnej opinii optymalizują stosowanie
i w konsekwencji ograniczają straty nawozów i środków ochrony roślin (Strategia zrównoważonego..
2019, Srinivasan 2006) oraz nowoczesnych metod zagospodarowania nawozów organicznych,

25 Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w dniu 25 września 2015 r.
26 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Czysta planeta dla wszystkich Europejska długoterminowa wizja stra-
tegiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, COM (2018) 773 final.



30

27 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Re-
gionów, Europejski Zielony Ład, COM (2019) 640 final.
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmie-
niające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) COM (2020) 80 final.

w tym poprzez wykorzystanie ich w produkcji biogazu. Podkreśla ona także znaczący potencjał grun-
tów rolnych w pochłanianiu CO2. 

UE swoje zamierzenia dotyczące przejścia gospodarki na działalność neutralną dla klimatu do
2050 r. potwierdziła w strategii Europejskiego Zielonego Ładu27. Jest to jej plan działań na rzecz
wzrostu służącego przekształceniu w nowoczesną, zasobniejszą i konkurencyjną gospodarkę, która
w 2050 r. osiągnie m.in. zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto (wykres 19). 

Wykres 19. Elementy Strategii Europejskiego Zielonego Ładu do 2050 r.

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Ko-
mitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, COM (2019) 640 final.

Należy podkreślić, że UE aby wykonać to ambitne zadanie zamierza podjąć dodatkowe działania m.in
w celu zwiększenia do co najmniej 50 %, a potencjalnie do 55 % w stosunku do 1990 r., jej celu zredukowania
emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. Stąd też, przeprowadzi przegląd wszystkich jej instrumentów polityki
związanych z ochroną klimatu i zaproponuje ich zmiany. Przegląd ten obejmie system handlu uprawnieniami do
emisji w obszarze ETS, w tym rozważona zostanie m.in. możliwość objęcia nim dodatkowych sektorów. Prze-
glądowi poddane zostaną również dotychczasowe cele państw członkowskich w zakresie redukcji emisji w sys-
temie non – ETS oraz wytyczne dotyczące sposobu inwentaryzacji pochłaniania CO2 w sektorze LULUCF. Wart
uwagi jest także zamiar dotyczący zaproponowania projektu mechanizmu dostosowywania cen wyrobów na
granicach, aby zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji przy ich eksporcie. W konsekwencji ceny importowanych wy-
robów w większym stopniu odzwierciedlać będą wielkość emisji związanych z ich wyprodukowaniem poza UE. 
Umocowaniem prawnym strategii Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze osiągnięcia neutralności klimatycz-
nej UE do 2050 r. jest jej Europejskie Prawo o Klimacie28. Podtrzymano w nim, że emisje i pochłanianie gazów

 



31

cieplarnianych w UE, będą zrównoważone najpóźniej do 2050 r. przy zachowaniu efektywności  i konkurencyj-
ności jej gospodarki oraz uczciwości i solidarności państw członkowskich. Stwierdzono w nim, że osiągnięcie
neutralności klimatycznej UE wymagać będzie wkładu ze strony wszystkich państw członkowskich i ich gospo-
darek. Stąd też, państwa te zobowiążą się do opracowania długoterminowych strategii narodowych dotyczących
sposobów w jaki planują wnieść swój wkład w osiągnięcie celu klimatycznego UE do 2050 r.

8.2. Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.
Rola rolnictwa w dążeniu do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. nie jest dostatecznie sprecyzowana.

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu oraz Europejskie Prawo o Klimacie obecnie nie wskazują bowiem jak
duży powinien być udział rolnictwa w tym obszarze. Należy jednak zwrócić uwagę, że ważnym sposobem wnie-
sienia przez rolnictwo dodatkowego wkładu w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych będzie konieczność
podjęcia w nim stosownych działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE po 2020 r. Według dotych-
czasowych ustaleń Parlamentu Europejskiego i Rady, następna WPR w jeszcze większym stopniu skupi się bo-
wiem na wspieraniu inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego rolnictwa przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększeniu troski w dziedzinie ochrony klimatu. 

We wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr COM (2018) 392 final z 1.06.2018 r.29

wskazano, że jednym z dziewięciu celów WPR po 2020 r. będzie przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu
i przystosowywania się do niego, a także wykorzystanie zrównoważonej energii. Co więcej, każde państwo
członkowskie w ramach I i II filara powinno przeznaczyć co najmniej 40% środków na działania związane
z ochroną klimatu, w tym w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. 

W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w ramach I filaru WPR po 2020 r. w pierwszej
kolejności wpisze się zasada warunkowości, której przestrzeganie łączyło będzie dotychczasowe wymagania
wzajemnej zgodności uwzględniające normy dobrej kultury rolnej z ochroną środowiska (normy Good Agricultural
and Enviromental Conditions – GAEC) i podstawowe wymogi w zakresie zarządzania (wymogi Statutory Mana-
gement Requirements – SMR) z wymaganiami zazielenienia oraz uzależniał będzie otrzymanie przez rolników
wsparcia (płatności) od ich spełnienia. System ten ustanowiony zostanie indywidualnie przez każde państwo
członkowskie UE w oparciu o wytyczne przyjęte na szczeblu UE, ale nie tylko. Państwa członkowskie będą rów-
nież mogły dodatkowo zdefiniować inne krajowe normy w ramach zasady warunkowości, aby poprawić realizację
celów związanych z m.in. ochroną klimatu, w tym z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. 

Trzeba dodać, że normy te będą ambitniejsze niż dotychczas oraz  uwzględniać będą szczególne cechy
danego państwa członkowskiego, w tym jego regionów, takich, jak np. warunki glebowe i klimatyczne, strukturę
gospodarstw rolnych oraz sposób użytkowania gruntów. W przypadku Polski jedną z norm wzmacniających
znaczenie systemu warunkowości w obszarze ochrony klimatu będzie m.in. ochrona terenów podmokłych i tor-
fowisk, w postaci zakazu przekształcania i zaorywania łąk i pastwisk na tych obszarach, oraz zróżnicowanie re-
gionalne minimalnego udziału użytków rolnych wykorzystywanych na obiekty lub obszary nieprodukcyjne
w ramach praktyk EFA30.

Państwa członkowskie – w ramach I filara WPR po 2020 r. – zaproponują również rolnikom możliwość
uczestniczenia w ekoprogramach, które ustalone będą w formie płatności przyznawanej w charakterze zachęty

29 Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów
strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. COM (2018) 392 final.
30 Ekoprogramy, MRiRW, luty 2020 r.
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do dostarczania przez nich dodatkowych dóbr publicznych poprzez stosowanie praktyk rolniczych korzystnych
m.in. dla klimatu, w tym tych ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Zwraca się tu szczególną uwagę na
rolę praktyk poprawiających jakość gleb poprzez ich wzbogacenie w substancję organiczną i składniki pokar-
mowe  oraz zapobiegających erozji gleb, a także poprawiających gospodarkę nawozową uwzględniającą
w większym stopniu potrzeby roślin uprawnych.  

Wymagania stawiane rolnikom realizującym ekoprogramy wychodzić będą poza obowiązkowe wymagania
przewidziane w systemie warunkowości. W przypadku Polski, na ten czas w MRiRW analizowanych jest 16
praktyk rolniczych, pod kątem możliwości ich wdrożenia w ramach ekoporgramów29. 

II filar WPR po 2020 r. będzie również w dalszym ciągu wspierał beneficjatów działań środowiskowo–klima-
tycznych, oraz działań inwestycyjnych związanych z rozwojem i modernizacją, w kierunku jeszcze większego
niż dotychczas ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Koncepcja wielu z nich jest już obecnie opracowywana
w MRiRW przy wsparciu podległych Instytutów, w tym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
–PIB (IERiGŻ–PIB) (wykres 20). 

WWykres 20. Struktura WPR 2014-2020 i po 2020 w kierunku ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr COM
(2018) 392 final.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że dotychczasowe ustalenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 2018 r. w zakresie kształtu WPR po 2020 będą w rolnictwie wspierać w jeszcze
większym niż dotychczas stopniu działania na rzecz ochrony klimatu. Wyzwaniem dla państw człon-
kowskich jest obecnie jednak zaprogramowanie tych działań w taki sposób, aby minimalizować po-
tencjalne negatywne skutki dla konkurencyjności gospodarstw rolnych.

8.3. Krajowe plany i strategie w kierunku ochrony klimatu 
po 2020 r.

Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale obecne ustalenia Parlamentu Europejskiego i Rady
z 2018 r. wskazują, że jednym z priorytetów WPR po 2020 r. będzie dalsze wspieranie rolnictwa
w dostarczaniu dóbr publicznych i usług ekosystemowych, w tym poprzez ograniczanie emisji gazów
cieplarnianych. Skuteczność realizowania przez krajowe rolnictwo tych działań zależna będzie jednak
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od priorytetów  polityki gospodarczej naszego kraju. W tym kontekście za szczególnie ważne należy
zatem uznać najważniejsze krajowe ustalenia w tym zakresie. Wśród nich wyróżniają się te zawarte
w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 r (z perspektywą do 2030 r.) (Strategia..
2017), której celem głównym jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski
przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym
i terytorialnym do 2030 r. W strategii tej zaakcentowano, że stan klimatu jest ważnym czynnikiem wa-
runkującym rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. W tym kontekście, uwagę zwrócono na
potrzebę dalszego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Podkreślono, że Polska dalej będzie
dążyć do systematycznego obniżania ich emisji, w tym poprzez wzrost zdolności pochłaniania CO2

przez rolnictwo i sektor leśny. Trzeba zwrócić uwagę, że strategia ta stanowi obecnie podstawę do
przygotowywania nowych krajowych strategii sektorowych, w tym tych związanych z ochroną klimatu.

Strategią sektorową wpisującą się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 r
(z perspektywą do 2030 r.) jest w pierwszej kolejności strategia środowiskowa, która otrzymała nazwę
Polityka ekologiczna państwa 2030 (Polityka… 2019). W ramach tej strategii realizowany jest krajowy
cel dotyczący łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do tych zmian oraz zarządzania ryzykiem klęsk ży-
wiołowych do 2030 r. W strategii podkreślono, że Polska zamierza podejmować szereg działań zmie-
rzających do zmniejszenia koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, a wśród nich wyróżnia
m.in. poprawę efektywności wykorzystania paliw, większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału
lasów, wzrost wykorzystania biomasy leśnej i rolnej dla produkcji energii z OZE, ochronę terenów pod-
mokłych oraz pochłanianie CO2 przez gleby rolne.

Aktem prawnym, który nadaje kierunek i siłę przyszłym działaniom Polski w ochronie klimatu jest
także Krajowy Plan na Rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (Krajowy Plan.. 2019. Przygotowany
on został z myślą o ustanowieniu ram dla transformacji w kierunku gospodarki) niskoemisyjnej do
2030 r. Dużo miejsca poświęcono konieczności spełnienia przez Polskę ustaleń międzynarodowych
na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zwrócono uwagę, że nasz kraj, dołoży wszelkich
starań aby spełnić nałożony przez UE cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze non – ETS
na poziomie 7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu z 2005 r. Podkreślono, że Polska cel ten za-
mierza osiągnąć obniżając emisję m.in. w transporcie, budownictwie i rolnictwie, przy równoczesnym
uwzględnieniu korzystnych efektów płynących z pochłaniania CO2 przez grunty rolne i leśne. 

Rola krajowego rolnictwa w ochronie klimatu w szczególny sposób podkreślona została w Stra-
tegii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 (Strategia.. 2019), której jednym
z celów szczegółowych jest poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska na obszarach
wiejskich, a kierunkiem interwencji wpływającym na realizację tego celu – adaptacja do zmian klimatu
i przeciwdziałanie tym zmianom. W dokumencie tym podkreślono, że rolnictwo w Polsce jest ważnym
emitentem gazów cieplarnianych, aczkolwiek zauważono, że istnieją możliwości ich ograniczenia.
Dodatkowego wkładu rolnictwa w tym obszarze należy szukać m.in. w dalszym upowszechnieniu
praktyk niskoemisyjnych, w tym tych wykorzystujących techniki rolnictwa precyzyjnego i uprawy
uproszczonej, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w kierunku wzrostu znaczenia
biomasy w ochronie gleb i wytwarzaniu bioenergii, a także w ochronie gleb organicznych i TUZ. 

W strategii tej zwrócono także uwagę, że w polskim rolnictwie widoczna jest obecnie duża i ros-
nąca polaryzacja pod względem wielkości ekonomicznej poszczególnych gospodarstw rolnych. Gos-
podarstwa o większej sile ekonomicznej, wprowadzają już wiele innowacji w produkcji rolniczej, które
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31 Mianem gospodarstw pomocniczych określa się gospodarstwa, z których dochód z gospodarstwa rolnego nie stanowi głównej
podstawy utrzymania rodziny rolniczej (Józwiak i in.).

ograniczają emisją gazów cieplarnianych, natomiast w przypadku gospodarstw mniejszych niedo-
stateczny rozwój rynku specjalistycznych usług rolniczych oraz wysokie koszty ich zakupu nadal
mocno ograniczają ich zdolności do wykorzystania tego typu technik. Należy dodać, że w naszym
kraju 64,8% gospodarstw rolnych posiada wielkość ekonomiczną mniejszą od 8 tys. euro standar-
dowej produkcji (SO).Co więcej, tylko 14,5% z nich czerpie ponad 50% dochodów wyłącznie z pro-
wadzonej działalności rolniczej (Charakterystyka .. 2017). Oznacza to, że są to zatem gospodarstwa,
w których możliwości podejmowania dodatkowych działań inwestycyjnych w kierunku ochrony kli-
matu są na ogół ograniczone.

W kontekście roli krajowego rolnictwa w ochronie klimatu po 2020 r. warto również podkreślić
znaczenie aktu prawnego Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
W dokumencie tym wskazano, że jednym z filarów krajowej gospodarki o obiegu zamkniętym będzie
rozwój biogospodarki obejmującej rolnictwo, w tym poprzez odpowiednie zarządzanie biomasą. Od-
powiednie zagospodarowanie biomasy w rolnictwie przyczynia się bowiem do zmniejszenia presji na
klimat, m.in. poprzez ograniczenie degradacji gleb i ochronę wód przed zanieczyszczeniami oraz
produkcję bioenergii, co w konsekwencji ogranicza emisję gazów cieplarnianych, w szczególności
CO2 i CH4 (Mapa.. 2019).

9. Zmiany w strukturze gospodarstw w Polsce
w latach 2013-2016 

Gospodarstwa rolne można grupować według różnych kryteriów. Najczęściej stosowanym kryterium
jest powierzchnia użytków rolnych. Nie jest to kryterium idealne, ale przydatne w charakterystyce gos-
podarstw. W tym przypadku gospodarstwa podzielono na cztery grupy: 1-20 ha; 20-50 ha; 50-100 ha
oraz 100 ha i większe. Wyodrębnione grupy różnią się zdolnościami do rozwoju. Grupa 1-20 ha cechuje
się ograniczonymi możliwościami rozwojowymi o czym świadczy zmniejszanie się ich liczby i udziału
w strukturze gospodarstw. Przyjmują one charakter gospodarstw pomocniczych 31.

Odpowiednie liczby podano w tabeli 7. 

Tabela 7. Struktura gospodarstw w latach 2013 i 2016 r. (1 ha i większych)

Wyszczególnienie Razem
Klasy obszarowe gospodarstw (ha UR)

1 -20 20 - 50 50 - 100 =>100
Liczba gospod. w 2013 r. (tys) 1394,6 1259,6 103,2 20,7 11,1
Struktura (%) 100,0 90,3 7,4 1,5 0,8
Liczba gospod. w 2016 r. (tys.) 1387,9 1125,3 102,0 22,5 12,1
Struktura (%) w tym:
gospodarstwa do 5 ha

100,0 
-

81,1 
53,1

7,3 
-

1,6 
-

1,0 
-

Pow.  UR w 2013 r. (tys. ha) 14580,0 7026,6 3052,9 1404,1 3096,4
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CCD. Tabela 7. Struktura gospodarstw w latach 2013 i 2016 r. (1 ha i większych)

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. GUS, 2017.

W latach 2013-2016 liczba gospodarstw tej grupy zmniejszyła się o 10,6%, a jej udział o 9,2 p.p.
W grupie gospodarstw pomocniczych wydzielono gospodarstwa do 5 ha UR. Ich udział w całkowitej
liczbie gospodarstw wynosił w 2016 r. 53,1%. Liczba i udział gospodarstw o powierzchni  20-50 ha
pozostała w tym okresie bez zmian. Ich liczba wynosiła około 103 tys. a udział około 7,3%. Gospo-
darstwa tej grupy można określić mianem „przejściowych”32. Liczba i udział gospodarstw pozostałych
dwóch grup (gospodarstw rozwojowych) w analizowanych latach zwiększały się. Mniej istotne zmiany
w tym okresie wystąpiły w zakresie użytkowania ziemi. Udział gospodarstw pomocniczych  w użyt-
kowaniu ziemi zmniejszył się o 0,7%, przy praktycznie niezmiennym udziale gospodarstw przejścio-
wych i wzroście udziału gospodarstw rozwojowych o 0,8%. Średnia powierzchnia gospodarstw
w 2016 r. wynosiła 10,47 ha UR, w tym gospodarstw pomocniczych 7,3 ha, przejściowych 31ha,
a rozwojowych odpowiednio: 67,9 i 253,7 ha, które użytkowały łącznie 31,7% powierzchni UR.  

9.1 Organizacja produkcji roślinnej z uwzględnieniem     
struktury zasiewów i bioróżnorodności w 2016 r.

Wydzielone według powierzchni UR grupy gospodarstw różnią się strukturą użytkowania ziemi.
Odpowiednie liczby podano w tabeli 8. W 2016 r. różnice w udziale ziemi w dobrej kulturze były nie-
wielkie. Średni udział wynosił 99,1%, natomiast w gospodarstwach pomocniczych wynosił 98,9%.
Był o 0,5 p.p. i 0,7 p.p. niższy niż w gospodarstwach przejściowych i rozwojowych. 

Wyszczególnienie Razem
Klasy obszarowe gospodarstw (ha UR)

1 -20 20 - 50 50 - 100 =>100
Struktura (%) w tym:
gospodarstwa do 5 ha

100,0 
-

48,2 
13,6

20,9
-

9,6
-

21,3
-

Pow. UR w 2016 r. (tys. ha) 14525,5 6895,1 3024,7 1531,4 3074,3
Struktura (%) w tym:
gospodarstwa do 5 ha

100,0 
-

47,5 
13,1

20,8 
-

10,5 
-

21,2 
-

Średnia pow. UR/gosp. (ha)
w tym: gospodarstwa do 5 ha

10,5 
-

7,3 
2,6

31,0 
-

67,9 
-

253,7 
-

32 Gospodarstwa „przejściowe” – mają ograniczone szanse rozwojowe. Część z nich przechodzi do grupy „pomocniczych” a część
do rozwojowych (Józwiak i in. 2018).



TTabela 8. Struktura użytkowania ziemi w gospodarstwach w zależności od powierzchni użytków rolnych
w 2016 r.

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. GUS, 2017.

Większe różnice wystąpiły w udziale powierzchni zasiewów w UR, który zwiększał się wraz ze wzros-
tem powierzchni gospodarstw. W grupie gospodarstw pomocniczych wynosił 65%, a w gospodarstwach
do 5 ha 60%, natomiast w ostatniej grupie 83,2%. Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw zmniej-
szał się udział trwałych użytków zielonych (TUZ). W gospodarstwach pomocniczych wynosił 25,6% na-
tomiast w największych 14%. Bardzo niski był udział TUZ w gospodarstwach do 5 ha, który wynosił
8,5%. W gospodarstwach pomocniczych wyższy był udział gruntów ugorowanych, który wynosił 1,7%,
natomiast w pozostałych gospodarstwach wyniósł on od 0,5 do 0,8%. Zdecydowanie wyższy był
w gospodarstwach do 5 ha, w których wynosił 3,3%. Także w gospodarstwach pomocniczych wyższy
był udział odłogów, który wynosił 1,1%, a w gospodarstwach do 5 ha 1,7%. W pozostałych dwóch gru-
pach wynosił odpowiednio: 0,5 i 0,4%. W ostatniej grupie 100 ha i większych był wyższy i wynosił 1,1%.
W gospodarstwach pomocniczych wyższy był udział upraw trwałych (głównie sadów), który wynosił
4,4%, a w pozostałych grupach odpowiednio: 0,0; 0,4 i 1,1%.

Analizowane gospodarstwa różniły się strukturą zasiewów. Odpowiednie liczby przedstawiono
w tabeli 9. Średni udział zbóż w powierzchni zasiewów w analizowanej zbiorowości gospodarstw
w 2016 r. wynosił 69,6%. Zdecydowanie był wyższy w gospodarstwach pomocniczych, w których
wynosił 76%, w tym w gospodarstwach do 5 ha 77,3%. W kolejnych grupach gospodarstw wynosił
odpowiednio: 67,0; 64,4 i 62,3%. Maksymalny udział zbóż w powierzchni zasiewów według dobrych
praktyk rolniczych nie powinien przekraczać 66%  (Zegar, Wilk 2007). W gospodarstwach pomocni-
czych niższy był udział strączkowych, który wynosił zaledwie 0,7%. W kolejnych grupach był wyższy
i wynosił odpowiednio: 0,9; 1,2 i 1,3%. Niższy w tych gospodarstwach był także udział rzepaku i rze-
piku, który wynosił 3,1%, a w gospodarstwach do 5 ha tylko 1,5%. W pozostałych gospodarstwach
udział tych roślin wykazywał tendencję wzrostową i wynosił odpowiednio: 5,6; 9,6 i 16,4%. Podobne
tendencje wystąpiły w udziale roślin przemysłowych, w tym buraków cukrowych. 
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Wyszczególnienie Średnio
Klasy obszarowe gospodarstw (ha UR)

1 -20 20 - 50 50 - 100 =>100

Udział UR w dobrej kulturze (%) 
w tym: gospodarstwa do 5 ha

99,1 
-

98,9
98,3 99,4 - 99,6

-
98,9

-

Udział powierzchni zasiewów (%) 
w tym: gospodarstwa do 5 ha

73,2 
-

65,6 
60,0

74,7
-

78,9
-

83,2
-

Udział TUZ (%) 
w tym: gospodarstwa do 5 ha

21,8 
-

25,6 
8,5

22,7
-

18,9
-

14,0
-

Udział gruntów ugorowanych (%) 
w tym: gospodarstwa do 5 ha

1,1 
-

1,7 
3,3

0,5
-

0,6
-

0,8
-

Udział upraw trwałych (%)
w tym: gospodarstwa do 5 ha

2,7 
-

4,4 
4,4

0,5
-

0,4
-

1,1
-

Udział pozostałych upraw i odłogów
w tym: gospodarstwa do 5 ha

0,9 
-

1,1 
1,7

0,5
-

0,4
-

1,1
-



TTabela 9. Struktura zasiewów w zależności od powierzchni gospodarstwa w 2016 r.

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. GUS, 2017.

W gospodarstwach pomocniczych udział upraw przemysłowych wynosił 4,9%, w pozostałych
grupach odpowiednio: 8,5; 12,8 i 19,8%. Udział buraków cukrowych w gospodarstwach pomocni-
czych wynosił 0,9%, natomiast w pozostałych grupach odpowiednio: 2,5; 2,7 i 2,7%. W gospodar-
stwach do 5 ha udział buraków cukrowych był bardzo niski, wynosił zaledwie 0,3%.
W gospodarstwach pomocniczych udział warzyw był nieco wyższy niż w pozostałych grupach. Wy-
nosił on 1,9%, w tym w gospodarstwach do 5 ha 2,4%, natomiast w gospodarstwach przejściowych
i rozwojowych wynosił odpowiednio: 1,7; 1,5 i 1,8%.  Zróżnicowany był również udział poplonów.
W gospodarstwach pomocniczych był najniższy i wynosił 7,7%, natomiast w pozostałych grupach
odpowiednio: 14; 13,7 i 10,1%. 

Uogólniając dotychczas przedstawione zależności między elementami struktury zasiewów a po-
wierzchnią gospodarstw można sformułować następujące stwierdzenia:
•  wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw zwiększał się udział powierzchni zasiewów w po-

wierzchni użytków rolnych, a zmniejszał się udział TUZ, zmniejsza się także udział ugorów i odłogów,
•  zmniejszał się udział zbóż w powierzchni zasiewów. W gospodarstwach pomocniczych wynosił

76% i znacznie przekraczał agrotechnicznie uzasadniony udział, który wynosi 66%. W pozostałych
grupach udział zbóż był zgodny z wymaganiami poprawnej agrotechniki,

•  wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw zwiększał się stopień bioróżnorodności, określony
liczbą i udziałem różnych grup roślin uprawnych,

•  dotychczasowe twierdzenia, że gospodarstwa o mniejszej powierzchni są bardziej przyjazne  śro-
dowisku w świetle przytoczonych faktów okazują się nieprawdziwe.

Wyszczególnienie Średnio
Klasy obszarowe gospodarstw (ha UR)
1 -20 20 - 50 50 - 100 =>100

Udział zbóż w pow. zasiewów (%)
w tym: do 5 ha 69,6 76,0

77,3
67,0

-
64,4

-
62,3

-
Udział strączkowych (%)
w tym: do 5 ha 0,9 0,7

0,7
0,9
-

1,2
-

1,3
-

Udział rzepaku i rzepiku (%)
w tym: do 5 ha 7,7 3,1

1,5
5,6
-

9,6
-

16,4
-

Udział upraw przemysłowych (%)
w tym: do 5 ha 10,2 4,9

4,1
8,5
-

12,8
-

19,8
-

Udział buraków cukrowych (%)
w tym: do 5 ha 1,9 0,9

0,3
2,5
-

2,7
-

2,7
-

Udział warzyw w uprawie pol. (%),
w tym: do 5 ha 1,8 1,9

2,4
1,7
-

1,5
-

1,8
-

Udział poplonów (oz. i jarych) (%)
w tym: do 5 ha 11,4 7,7

9,7
14,0

-
13,7

-
10,1

-
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Z powierzchnią gospodarstw związane są inne ich cechy. Odpowiednie liczby przedstawiono
w tabeli 10. Spośród całkowitej liczby gospodarstw, 76% stosowało nawożenie mineralne. W grupie
gospodarstw pomocniczych ten udział był wyższy od średniej i wynosił 83%, a w gospodarstwach
do 5 ha nawozy mineralne stosowało 82,1%. W pozostałych grupach odsetek gospodarstw stosu-
jących nawozy mineralne był wyższy i wynosił odpowiednio: 89,6; 87,3 i 84,4%. Udział gospodarstw
stosujących wapnowanie gleb w całej zbiorowości gospodarstw był bardzo niski. Wynosił 10,5%.
Podobny udział był w gospodarstwach pomocniczych. W kolejnych grupach zwiększał się od 22,9
do 28,9%. Prawie połowa (48,2%) gospodarstw stosowała nawozy naturalne. W gospodarstwach
pomocniczych udział ten był nieco wyższy i wynosił 51,2%. Natomiast w gospodarstwach do 5 ha
wynosił niecałe 45%. 

TTabela 10. Cechy gospodarstw w zależności od powierzchni UR w 2016 r.

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. GUS, 2017.

Największy udział gospodarstw stosujących nawożenie naturalne był w grupie o powierzchni 20-50
ha, w której wynosił 72,4%. W pozostałych grupach był zauważalnie niższy. Zróżnicowany był również
poziom nawożenia mineralnego. Najniższy był w gospodarstwach pomocniczych, w których wynosił za-
ledwie 97 kg NPK/ha. W gospodarstwach do 5 ha był jeszcze niższy wynosił 78 kg NPK/ha. W pozos-
tałych gospodarstwach wynosił odpowiednio:144,4; 158,1 i 161,5 kg NPK/ha. Zróżnicowany był również
udział gospodarstw posiadających ciągniki. W grupie gospodarstw pomocniczych prawie 30% nie po-
siadało ciągników, a w gospodarstwach do 5 ha ten odsetek wynosił około 40%. W pozostałych grupach
tylko około 5% nie posiadało własnej siły pociągowej. Różny był także udział gospodarstw ekologicznych.

Wyszczególnienie Średnio
Klasy obszarowe gospodarstw (ha UR)
1 -20 20 - 50 50 - 100 =>100

Udział gosp. stosujących nawozy
mineralne (%), w tym do 5 ha

76,0
-

83,0
82,1

89,6
-

87,3
-

84,0
-

Udział gosp. stosujących wapno
w tym: do 5 ha

10,5
-

10,0
6,6

22,9
-

25,8
-

28,9
-

Udział gosp. stosujących nawozy
naturalne, w tym do 5 ha

48,2
-

51,2
4,7

72,4
-

60,0
-

42,0
-

NPK (kg/ha) w tym: do 5 ha 131,6
-

97,0
78,3

144,4
-

158,1
-

161,5
-

Udział gospodarstw z ciągnikami
(%) w tym: do 5 ha

68,1
-

72,6
63,0

94,4
-

95,0
-

92,6
-

Udział gosp. ekologicznych (%) 
w tym: do 5 ha

1,4
-

0,9
0,2

5,6
-

10,2
- 14,9

AWU/100 ha UR
w tym: do 5 ha

11,3
-

18,9
65,0

6,9
-

3,9
-

2,1
-

Udział gosp. w których osoba
kierująca posiada wyższe
wykształcenie w tym: do 5 ha

13,2
-

14,2
16,4

14,2
-

20,6
-

38,2
-
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W 2016 r. średni udział gospodarstw ekologicznych (z certyfikatem) wynosił 1,4%. W grupie gospodarstw
pomocniczych wynosił 0,9%, a wśród gospodarstw do 5 ha tylko 0,2%. W pozostałych grupach udział
gospodarstw ekologicznych wykazywał tendencję rosnącą od 5,6 do 14,9% w grupie gospodarstw 
ha i większych. Te fakty również pozostają w sprzeczności z tezą, według której gospodarstwa o małej
powierzchni są szczególnie predystynowane do produkcji ekologicznej. 

Charakterystyczną cechą gospodarstw pomocniczych są wysokie zasoby własnej siły roboczej. Wy-
nosiły one 18,9 osób pełnozatrudnionych/100 UR, a w grupie do 5 ha aż 65 osób. W pozostałych gru-
pach zasoby te wynosiły odpowiednio: 6,9; 3,9 i 2,1 osób/100 ha. Ekonomicznie uzasadnione zasoby
pracy w gospodarstwach rolnych wynoszą około 4 osób/100 ha UR. Istniejące w grupie gospodarstw
pomocniczych zasoby pracy nie są racjonalnie wykorzystane. Stanowią element ukrytego bezrobocia.
Analizowane gospodarstwa różniły się również udziałem kierowników gospodarstw z wyższym wykształ-
ceniem. Średni udział w całej zbiorowości gospodarstw wynosił 13,2%, natomiast w grupie gospodarstw
pomocniczych wynosił 14,2% a w grupie gospodarstw największych 38,2%. Liczby te wskazują, że in-
telektualny potencjał gospodarstw pomocniczych jest niski. Z tego względu stopień profesjonalizacji pro-
dukcji w tych gospodarstwach był niski.

Analiza innych cech gospodarstw wskazała więc, że gospodarstwa pomocnicze charakteryzowały się:
•  niższym poziomem intensywności produkcji, o czym świadczy fakt, że około 20% z nich nie sto-   

sowało nawożenia mineralnego, a ponadto było ono o ponad 50% niższe niż w pozostałych
grupach,

•  około 90% gospodarstw tej grupy nie stosowało nawozów wapniowych i około 50% z nich nie sto-
sowało nawozów naturalnych co prowadziło do degradacji gleb,

•  około 30% tych gospodarstw nie posiadało własnej siły pociągowej,
•  w gospodarstwach tej grupy występowały bardzo duże zasoby pracy, szczególnie w gospodarstwach 

do 5 ha UR, które nie były racjonalnie wykorzystane, 
•  wśród kierowników tych gospodarstw był niższy w nich udział osób z wyższym wykształceniem.

9.2. Organizacja produkcji zwierzęcej w analizowanych
gospodarstwach w 2016 r.

Produkcja zwierzęca stanowić powinna niezbędny dział gospodarstwa rolnego, decydujący
o jego równowadze w zakresie bilansu substancji organicznej w glebie. Z liczb przedstawionych
w tabeli 11 wynika, że w 2016 r. 51,1% gospodarstw  prowadziło chów zwierząt, a tym samym sto-
sowało nawozy naturalne w postaci obornika. Potwierdzają to także dane z tabeli 10, według których
tylko 48,2% stosowało nawozy naturalne. 

Udział gospodarstw z chowem zwierząt był zróżnicowany. W gospodarstwach pomocniczych
wynosił około 55%. Najwyższy był w gospodarstwach przejściowych, w których wynosił 72%, a w
następnej grupie 60%. Najniższy był w grupie o powierzchni 100 ha i większej, w której wynosił około
40%. Ważnym wskaźnikiem jest obsada zwierząt wyrażona w dużych sztukach (SD) przeliczeniowych
na 100 ha UR. Średnia obsada zwierząt w całej zbiorowości gospodarstw wynosiła 61 SD/100 ha.
Ten poziom obsady zwierząt zapewnia zrównoważenie bilansu substancji organicznej w glebie.
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TTabela 11. Produkcja zwierzęca w gospodarstwach w 2016 r. w zależności od powierzchni UR

a mlecznych
Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. GUS, 2017.

W grupie gospodarstw pomocniczych obsada zwierząt wyniosła 56,9 SD/100 ha, niemniej jednak
w gospodarstwach do 5 ha była wyższa i wynosiła 72 SD/100 ha. W grupie gospodarstw przejścio-
wych była najwyższa i wynosiła 84 SD/100. W kolejnych grupach była niższa i wynosiła odpowiednio:
61,7 i 47,2 SD/100 ha. Średni poziom obsady zwierząt, nie w pełni informuje o zrównoważeniu sub-
stancji organicznej w glebie. Jest to ułomność wartości średnich. Średnia obsada 61 SD/100 ha su-

Wyszczególnienie Średnio
Klasy obszarowe gospodarstw (ha UR)
1 -20 20 - 50 50 - 100 =>100

Udział gosp. z chowem zwierząt
w tym: do 5 ha

51,1
-

54,8 
50,8

72,0
-

60,2
-

39,3
-

Obsada zwierząt  (SD/100 ha UR)
w tym: do 5 ha

61,0
-

56,9 
71,9

84,0
-

61,7
-

47,2
-

Udział gosp. z chowem bydła (%)
w tym do 5 ha

24.6
-

24,1 
10,3

56,7
-

43,6
-

26,1
-

Struktura pogłowia bydła (%)
w tym: do 5 ha

100,0
-

44,4 
4,4

34,5
-

10,8
-

10,3
-

Strukt. pogł. bydła=>10 szt. (%)
w tym do 5 ha

100,0
-

37,4 
1,1

38,5
-

12,3
-

11,8
-

Udział gosp. z chowem krówa (%)
w tym do 5 ha

19,3
-

18,3 
5,1

47,8
-

36,7
-

22,2
-

Struktura pogłowia krówa (%) 
w tym: do 5 ha

100,0
-

41,8 
4,4

35,8
-

11,5
-

10,9
-

Udział gosp. z chowem świń (%) 
w tym do 5 ha

12,4
-

12,6 
3,2

24,2
-

18,3
-

10,1
-

Struktura pogłowia świń (%) 
w tym: do 5 ha

100,0
-

35,4 
3,4

25,4
-

11,0
-

28,2
-

Struktura pogłowia świń w stadach
200 sztuk i większych (%), 
w tym do 5 ha 

100,0
-

13,9 
0,8

24,9
-

15,5
-

45,7
-

Udział gosp. z lochami (%) 
w tym do 5 ha

8,4
-

8,3 
1,4

18,6
-

15,5
-

6,6
-

Struktura pogłowia loch (%) 
w tym: do 5 ha

100,0
-

41,2
3,9

23,9
-

10,2
-

24,7
-

Struktura pogłowia loch w stadach
50 sztuk i większych (%) 
w tym: do 5 ha

100,0
-

5,7 
-

14,7
-

15,7
-

63,9
-

Struktura pogłowia drobiu kurzego
w tym: do 5 ha

100,0
-

59,9 
21,0

18,0
-

8,2
-

13,9
-
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geruje zrównoważony bilans substancji organicznej. Należy jednak pamiętać, że tylko 51,1% gospo-
darstw utrzymywało zwierzęta, a pozostała prawie połowa gospodarstw nie stosowała nawożenia
nawozami naturalnymi. Można z dużym stopniem prawdopodobieństwa przyjąć, że w tych gospo-
darstwach bilans substancji organicznej w glebie na ogół nie był zrównoważony. 

Struktura gospodarstw i pogłowia zwierząt według gatunków była zróżnicowana. Spośród
wszystkich gospodarstw tylko 24,6% zajmowało się chowem bydła. Analogiczna sytuacja występo-
wała wśród gospodarstw pomocniczych, w tym do 5 ha tylko 10,3% utrzymywało bydło. 

W grupie gospodarstw przejściowych chów bydła był prowadzony w 56,7%, a w rozwojowych
odpowiednio 43,6 i 26,1%. Struktura pogłowia bydła kształtowała się odmiennie. Większość pogłowia
utrzymywano w gospodarstwach pomocniczych i przejściowych, odpowiednio: 44,4 i 34,5%. Udział
bydła w gospodarstwach do 5  ha był niski, wynosił 4,4%. Pozostałe pogłowie bydła (21,1%) utrzy-
mywane było w równych proporcjach w gospodarstwach rozwojowych. Podobnie kształtowała się
struktura pogłowia bydła w stadach 10 sztuk i większych. Bardzo niski (1,1%) był udział bydła o tej
skali w gospodarstwach do 5 ha. Chowem krów mlecznych zajmowało się tylko 19,3% gospodarstw.
Nieco niższy (18,3%) był udział gospodarstw z chowem krów w grupie pomocniczych, w tym do
5 ha 5,1%. W grupie  gospodarstw przejściowych chów krów prowadziło 47,8%, a w rozwojowych
odpowiednio: 36,7 i 22,2%. Struktura pogłowia krów kształtowała się odmiennie. 41,8% krów utrzy-
mywanych było w gospodarstwach pomocniczych, w tym do 5 ha tylko 4,4%. W gospodarstwach
przejściowych utrzymywano 35,8% , a w rozwojowych odpowiednio: 11,5 i 10,9%. Chowem świń
zajmowało się 12,4% gospodarstw. Podobny był udział w grupie gospodarstw pomocniczych
(12,6%). W gospodarstwach do 5 ha tylko 3,2% utrzymywało świnie. Udział gospodarstw z chowem
świń w grupie przejściowych był wyższy. Wynosił 24,2%, a w rozwojowych odpowiednio: 18,3
i 10,1%. Odmiennie kształtowała się struktura pogłowia świń. W gospodarstwach pomocniczych
utrzymywano 35,4% świń, w tym w gospodarstwach do 5 ha tylko 3,4%. W gospodarstwach przej-
ściowych utrzymywano 25,4% pogłowia, a w rozwojowych odpowiednio: 11 i 28,2%. 

Chów świń jest luźniej związany z ziemią. Z tego względu 60,4% pogłowia świń utrzymywano
w gospodarstwach do 50 ha UR. Na drugim biegunie w gospodarstwach 100 ha i większych utrzy-
mywano 28,2% pogłowia. W tych gospodarstwach utrzymywano większe stada (powyżej 200 sztuk),
w których było 45,7% pogłowia. W gospodarstwach pomocniczych udział pogłowia w większych
stadach wynosił 13,9%, a w gospodarstwach do 5 ha tylko 0,8%. Udział gospodarstw z lochami był
bardzo niski, wynosił 8,4% i był o 4 p.p. niższy od udziału gospodarstw z chowem świń. Wyższy od
średniej był udział gospodarstw z lochami w grupie przejściowych i rozwojowych, który wynosił od-
powiednio: 18,8; 15,5 i 6,6%. Odmiennie kształtowała się struktura pogłowia loch. W grupie gospo-
darstw pomocniczych skoncentrowanych było 41,2% pogłowia loch i 24,7% w gospodarstwach
największych. Pogłowie loch w stadach większych (50 i większych) w 63,9%, skoncentrowane było
w gospodarstwach największych. W gospodarstwach do 5 ha nie wystąpiły takie stada. Drób kurzy,
którego chów jest luźno związany z ziemią w 60%% skoncentrowany był w gospodarstwach po-
mocniczych (59,9%) i przejściowych (18%).
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10. Systemy chowu krów mlecznych i bydła
rzeźnego w Polsce na tle wybranych krajów UE

W UE w latach 2010-2018 Polska zajmowała  piąte miejsce pod względem liczby bydła za: Fran-
cją, Niemcami, Wielką Brytanią i Hiszpanią. Pod względem pogłowia krów zajmowała trzecie miejsce
za: Niemcami i Francją. Pogłowie bydła w krajach pierwszej grupy i Słowacji w tym okresie zmniejszyło
się (tabela 12). Największy spadek wystąpił w Niderlandach, bo o 7%, a najmniejszy w Danii, o 3%.
W pozostałych krajach pogłowie bydła zwiększyło się w przedziale od 3% (Czechy) do 25% (Węgry). 

TTabela 12. Pogłowie bydła i krów mlecznych w badanych krajach w latach 2010-2018 (tys.)

a mleczne
Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2012 i 2019, Land-wirtschafts Verlag,  Münster,
2012 i 2019.

Kierunek zmian w pogłowiu krów mlecznych był odmienny. W większości krajów pogłowie krów
zmniejszyło się w przedziale od 17% (Słowacja) do 2% (Niemcy i Węgry). Zwiększenie pogłowia krów
miało miejsce w Niderlandach (5%) i Wielkiej Brytanii (2%). W Danii pogłowie krów nie zmieniło się.
Wystąpiły istotne różnice w strukturze pogłowia bydła. W Danii, Niderlandach i Niemczech w całym
okresie udział krów mlecznych w pogłowiu bydła zawarty był w przedziale od 33% (Niemcy) do 42%
(Niderlandy). W Danii i Niemczech był stabilny, natomiast w Niderlandach zwiększył się o 5 p.p. i w
ostatnim roku wynosił 42%. We Francji i Wielkiej Brytanii udział krów był zdecydowanie niższy, wynosił
19%. Spośród krajów drugiej grupy najniższy udział krów w pogłowiu bydła wystąpił w Czechach,
gdzie wynosił w pierwszym i ostatnim roku analizy odpowiednio: 29 i 26%. W Słowacji, Węgrzech
i w Polsce w 2010 r. udział krów wynosił odpowiednio: 33; 35 i 44%. W ostatnim roku udział krów
zmniejszył się i wynosił odpowiednio: 29; 27 i 36%. W największym stopniu zmniejszenie udziału krów

Kraje

Lata
Wskaźnik    

2010 2013 2016 2018

Bydło Krowya Bydło Krowya Bydło Krowya Bydło Krowya B/K
Dania 1571 568 1615 582 1554 565 1530 570 97/100
Francja 19506 3720 18906 3737 19004 3630 18563 3550 95/95
Niderlandy 3975 1479 3999 1553 4294 1794 3690 1552 93/105
Niemcy 12535 4165 12371 4251 12467 4218 11949 4101 95/98
Wielka
Brytania 10064 1843 9805 1767 9806 1898 9610 1879 95/102

Czechy 1329 381 1369 370 1339 367 1365 359 103/94
Słowacja 465 154 468 146 446 133 439 128 94/83
Węgry 707 245 755 241 852 244 885 239 125/98
Polska 5742 2506 5890 2344 5970 2130 6183 2214 108/88
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w pogłowiu bydła wystąpiło w Polsce i Słowacji: spadek wynosił 8 p.p. Tendencja ta jest ilustracją
procesu zmiany użytkowania bydła z kierunku mlecznego na mleczno-mięsny33.

Wraz ze zmianami pogłowia bydła, w tym także krów, miały miejsce procesy koncentracji prze-
jawiające się zwiększeniem liczebności stad. Odpowiednie liczby charakteryzujące zmiany wielkości
stad bydła i krów w latach 2005-2013 przedstawiono w tabeli 13. Wynika z nich pesymistyczny wnio-
sek, wskazujący na bardzo duży dystans w zakresie wielkości stad bydła i krów między gospodar-
stwami polskimi a gospodarstwami krajów z grupy pierwszej i Czechami. W 2005 r. średnia wielkość
stada bydła i krów w tych krajach wynosiła odpowiednio: 89 i 61 sztuk, przy rozpiętości: 71-102
sztuki (bydło) i 37-85 (krowy). W Polsce natomiast w tym samym roku stado bydła liczyło średnio
7 sztuk, zaś krów 4 sztuki. Wielkość stad bydła i krów w gospodarstwach słowackich i węgierskich
była zbliżona wynosiła odpowiednio: 31 i 28 sztuk, natomiast krów odpowiednio: 14 i 18 sztuk. Była
ponad trzy razy większa niż w gospodarstwach polskich.

TTabela 13. Zmiany wielkości stad bydła i krówa w latach 2005-2013 w badanych krajach (sztuki)

a mlecznych
Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2012 i 2019, Landwirtschafts Verlag,  Münster,
2012 i 2019.

33 W tym przypadku nie chodzi o zmianę kierunku użytkowania krów, lecz na wprowadzenie krów ras mięsnych, a także krycia krów
mlecznych buhajami ras mięsnych w celu pozyskania cieląt do opasu.

Kraje Grupa
zwierząt

Rok Wskaźnik
2005=1002005 2007 2010 2013

Dania
Bydło 93,0 100,4 115,5 129,2 139,0
Krowy 85,0 101,0 132,1 157,3 185,0

Francja
Bydło 80,0 88,0 97,7 104,8 131,0
Krowy 37,0 41,0 45,0 40,4 109,2

Niderlandy
Bydło 102,0 106,8 121,2 132,4 129,8
Krowy 61,0 59,9 74,7 83,0 136,0

Niemcy
Bydło 71,0 74,4 86,5 94,9 133,7
Krowy 38,0 40,2 46,4 54,3 142,9

Wielka
Brytania

Bydło 96,0 105,2 117,3 117,3 122,2
Krowy 78,0 69,5 78,4 83,0 106,4

Czechy
Bydło 93,0 111,9 131,6 119,0 128,0
Krowy 65,0 74,4 122,9 108,8 167,4

Słowacja
Bydło 31,0 32,4 50,0 50,3 162,2
Krowy 14,0 15,4 24,4 23,5 167,8

Węgry
Bydło 28,0 35,5 37,0 41,5 148,2
Krowy 18,8 21,8 21,5 25,4 135,1

Polska
Bydło 7,0 8,2 11,2 13,9 198,6
Krowy 4,0 4,2 5,2 7,0 175,0
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W analizowanych latach we wszystkich gospodarstwach stada bydła i krów zwiększyły się.
W gospodarstwach spośród krajów pierwszej grupy i Czech w największym stopniu zwiększyło się
średnie stado krów w gospodarstwach duńskich, gdyż o 85% oraz czeskich o 67%. W 2013 r. liczba
krów w przeciętnym gospodarstwie duńskim wynosiła 157 sztuk, w kolejnym – czeskim – 109 sztuk,
a w niderlandzkim i brytyjskim po 83 sztuk. W gospodarstwach tej grupy w mniejszym stopniu zwięk-
szyły się stada bydła. W gospodarstwach polskich wskaźnik wzrostu liczebności stad bydła i krów
był najwyższy spośród wszystkich analizowanych krajów i wynosił: bydła 199% a krów 175%.
W analizowanych latach dystans między gospodarstwami polskimi a gospodarstwami grupy pierwszej
zmniejszył się. W 2005 średnie stado bydła w gospodarstwach pierwszej grupy było około 13 razy
większe, a krów 15 razy większe niż w gospodarstwach polskich. W 2013 te liczby wynosiły odpo-
wiednio: 8,4 i 12,5. Mimo zmniejszenia dystans ten jest nadal bardzo duży.  W Polsce w kolejnych
latach następował dalszy wzrost średniej wielkości stada bydła. Trzeba dodać, że na koniec 2019
średnie stado bydła liczyło około 19 sztuk (ARiMR, 2020).

Jak stwierdzono wyżej wielkość stad krów mlecznych w gospodarstwach polskich w porównaniu
do gospodarstw z porównywanych krajów jest bardzo mała. W tej sytuacji zasadnym staje się pytanie
o zdolność tych gospodarstw do konkurencji i rozwoju. Próbą odpowiedzi na tak sformułowane py-
tanie są liczby przedstawione w tabeli 14. Zdolności do konkurencji określono omówionym wcześniej
wskaźnikiem konkurencyjności (patrz str. 6). Liczby podane w tabeli 14 dotyczą gospodarstw wy-
specjalizowanych w produkcji mleka w latach 2013 i 2016. Pogrupowane są one według wielkości
ekonomicznej wyrażonej wartością Standardowej Produkcji (SO) w przeliczeniu na gospodarstwo.
Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań ustalono, że spośród badanych gospodarstw
mlecznych zdolnymi do konkurencji okazały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 50 i więcej
tys. euro SO (Ziętara, Adamski 2018).  Na podstawie dostępnych danych podanych w tabeli 13 ob-
liczono, że w 2013 r. takich gospodarstw z chowem krów było 35,9 tys., a ich udział w całkowitej
liczbie gospodarstw utrzymujących krowy wynosił 10,1%. Liczba gospodarstw niezdolnych do kon-
kurencji, o wielkości ekonomicznej do 25 tys. euro SO wynosiła 258,4 tys., a ich udział wynosił 72,4%.
Pozostała klasa gospodarstw o wielkości ekonomicznej 25-50 tys. euro SO, mimo że uzyskała nieco
niższą od pożądanej wartości wskaźnika konkurencji (WK=1) posiada również pewien potencjał roz-
wojowy. Jej udział w 2013 r. wynosił 17,6%. 

TTabela 14. Struktura gospodarstw z chowem krów wg wielkości ekonomicznej i zdolności do konkurencji w latach
2013 i 2016

Wyszczególnienie
Wielkość ekonomiczna gospodarstw (tys. euro SO)

Ogółem do 8 8-25 25-50 50-100 100-500 >=500
Liczba gospodarstw  A
z krowami (tys.)          B

356,8
267,0

120,0 
66,4

138,4
103,4

62,5 
55,6

28,4 
31,2

6,9 
9,8

0,6 
0,6

Wskaźnik 2013=100 74,8 55,3 74,7 88,9 109,8 142,0 100,0
Struktura (%) A

B
100,0
100,0

33,6 
24,9

38,8 
38,7

17,6 
20,8

7,9 
11,7

1,9 
3,7

0,2 9
0,2

Liczba krów (tys.)      A
B

2503,9
2366,9

164,3 
93,3

522,4
383,6

716,3
606,9

651,1
693,8

306,9
441,6

142,9
147,7

Struktura A
B

100,0
100,0

6,5 
3,9

20,9 
16,2

28,6
25,6

26,0 
29,4

12,3 
18,7

5,7 
6,2
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CCD. Tabela 14. Struktura gospodarstw z chowem krów wg wielkości ekonomicznej i zdolności do konkurencji
w latach 2013 i 2016

A – 2013 r.; B – 2016 r. 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. i 2017, GUS 2014 i GUS 2017.

Można zatem przyjąć, że udział gospodarstw z szansami rozwojowymi wynosił 27,7%, a ich
liczba 98,4 tys. W tych gospodarstwach utrzymywano 1817,2 tys. krów, a ich udział w całkowitej
liczbie krów wynosił 72,61%. Średnia wielkość stada krów w tych gospodarstwach wynosiła 18,5
sztuk i była ponad dwukrotnie (2,6) większa od średniej liczby krów w gospodarstwie.k

W 2016 r. liczba gospodarstw z krowami mlecznymi wynosiła 267,0 tys. i była mniejsza o 25%
w stosunku do 2013 r. Liczba gospodarstw niekonkurencyjnych (do 25 tys. euro SO) w 2016. r. wy-
nosiła 169,8 tys. euro SO i była mniejsza o 34,3% niż w 2013 r. Wzrosła natomiast w tym okresie
liczba gospodarstw zdolnych do konkurencji (50 i więcej tys. euro SO) o 15,9% (z 35,9 do 41,6 tys.). 
W 2016 r. liczba gospodarstw zdolnych do konkurencji (50 tys. euro SO i więcej) i o potencjalnych
zdolnościach rozwojowych (25-50 tys. euro SO) wynosiła 97,2 tys. (36,4%). W tych gospodarstwach
znajdowało się 79,9% pogłowia krów. Zwiększyła się również średnia wielkość stada krów w gospo-
darstwach zdolnych do rozwoju, która w 2016 r. wynosiła 19,4 sztuk o była 2,2 razy większa od śred-
niego stada krów w gospodarstwach mlecznych w tym roku, która wynosiła 8,9 sztuk. Przy
uwzględnieniu faktu, że wydajność mleczna krów w gospodarstwach zdolnych do konkurencji
(o większej skali produkcji) była wyższa o około 30% od wydajności w pozostałych gospodarstwach
można przyjąć, że z gospodarstw rozwojowych pochodziło ponad 80% (84%) skupowanego mleka.
Niewątpliwie przyczyną szybszego tempa wzrostu koncentracji w chowie bydła mlecznego było znie-
sienie kwot mlecznych w 2015 r. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że proces kon-
centracji będzie występować w dalszym ciągu. Zmniejszać się będzie liczba i udział gospodarstw do
25 tys. euro SO, a także z klasy 25-50 tys. euro SO, zwiększać będzie się natomiast liczba gospo-
darstw wielkości ekonomicznej 50 tys. euro SO i większych – zdolnych do konkurencji.

Wyszczególnienie 
Wielkość ekonomiczna gospodarstw (tys. euro SO)

Ogółem do 8 8-25 25-50 50-100 100-500 >=500
Średnia liczba krów   A
w gospodarstwie       B 7,0 8,6 1,4  

1,4
3,8 
3,7

11,5 
10,9

22,9 
22,2

44,6 
45,1

253,5
241,3

niekonkurencyjne konkurencyjne

Liczba i udział gospodarstw     A
B

258,4 (72,4%)
169,8 (63,6)

X
X

35,9 (10,1%)
41,6 (15,6%)

Liczba i udział                           A
krów w gospodarstwach          B

686,7 (27,4%)
476,8 (20,1)

X
X

1100,9 (44,9%)
1283,1(54,2%)
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11. Zmiany pogłowia i struktury bydła w Polsce
w latach 2004–2017 oraz jego terytorialne
zróżnicwanie

W analizowanym okresie wystąpiło zwiększenie pogłowia bydła, średnio w kraju o 14,7% (tabela
15). Tempo zmian było zróżnicowane. W ośmiu województwach wystąpiło zwiększenie pogłowia
bydła. Najsilniej w województwach: podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim,
w których wynosiło odpowiednio: 49; 39,6; 27 i 25%. W mazowieckim, pomorskim i warmińsko–
mazurskim zwiększyło się średnio o 18,5%, w łódzkim o 10%. W pozostałych województwach wy-
stąpiło  zmniejszenie pogłowia bydła. Najsilniej zmniejszyło się w województwach podkarpackim
i małopolskim, gdyż odpowiednio: o 53,6 i 37,5%. W pozostałych województwach zmniejszenie za-
warte było w przedziale od 0,2% (zachodniopomorskie) do 17,1% (świętokrzyskie). Skutkiem różnego
tempa zmian pogłowia bydła w poszczególnych województwach było zwiększenie terytorialnego
zróżnicowania. W 2004 r. w pięciu województwach było 59,36% pogłowia bydła, w 2010 – 64,34%,
a w 2017 – 67,16%. 

Tempo wzrostu koncentracji było zróżnicowane. Silniejsze było w pierwszym okresie (2004-2010),
w którym stopień koncentracji, zwiększył się o 4,78 p.p., natomiast w drugim (2010-2017) o 2,82
p.p. W tym okresie największe pogłowie bydła występowało w województwach: mazowieckim, wiel-
kopolskim i podlaskim, w których w 2017 roku wyniosło odpowiednio: 18,28; 16,58 i 16,39% po-
głowia bydła. W pozostałych dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i łódzkim było
odpowiednio: 8,32 i 7,59% pogłowia bydła. Zdecydowanie najniższe było w województwach: za-
chodniopomorskim, dolnośląskim i podkarpackim, w których udział w całkowitym pogłowiu wynosił
poniżej 2%. Również bardzo niskie pogłowie bydła, nie przekraczające 3%, było w województwach:
małopolskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. 

Wzrost terytorialnego zróżnicowania pogłowia bydła wskazuje na specjalizację regionalną, którą
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju trudno ocenić pozytywnie. Bardzo niska obsada bydła
w części województw (około 12 sztuk/100 ha UR) prowadzi do braku równowagi w zakresie gospo-
darowania substancją organiczną w glebie (niedobór nawozów naturalnych – obornika) co prowadzi
do degradacji gleb i dodatkowej z nich emisji CO2 do atmosfery.

TTabela 15. Pogłowie i struktura bydła w Polsce według województw w latach 2004-2017 (tys. szt.)

Województwa
Rok Wskaźnik

zmian
2004=100

2004 2010 2017
tys. % tys. % tys. %

Polska 5353,4 100,0 5760,0 100,0 6143,1 100,0 114,7
Dolnośląskie 124,4 2,32 109,8 1,90 108,2 1,76 87,0
Kujawsko-pomorskie 408,8 7,65 466,0 8,10 510,8 8,32 125,0
Lubelskie 394,1 7,36 389,1 6,76 374,2 6,10 95,0
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CCD. Tabela 15. Pogłowie i struktura bydła w Polsce według województw w latach 2004-2017 (tys. szt.)

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007; 2015 i 2018, GUS.

Odmienne tendencje wystąpiły w analizowanym okresie w pogłowiu krów mlecznych. W tym
okresie pogłowie krów zmniejszyło się o 15,1%. Zmieniła się także struktura pogłowia bydła, określona
udziałem krów mlecznych w całkowitym pogłowiu. W 2004 r. udział krów wynosił 52,2%, natomiast
w 2017 r. 46,1%. Zmniejszenie wynosiło zatem 6,1 p.p. Był to skutek wprowadzenia do chowu bydła
ras mięsnych i krzyżowania towarowego w celu pozyskiwania młodego bydła do opasu. Mimo zmniej-
szenia pogłowia krów w skali kraju, w trzech województwach wystąpiło zwiększenie liczby krów
mlecznych. Najsilniej zwiększyło się pogłowie krów w województwie podlaskim, gdyż o 23%, następ-
nie w wielkopolskim o 11,7% i lubuskim o 8%. Największe spadki pogłowia krów wystąpiły w woje-
wództwach: podkarpackim o 63,6%, małopolskim o 52,9%, świętokrzyskim o 45,9% oraz śląskim
średnio o 37%. W województwie  dolnośląskim spadek był niższy, wynosił 25,1%. Zjawisko to należy
uznać za bardzo niepokojące, gdyż w tych regionach, z wyjątkiem dolnośląskiego dominują gospo-
darstwa małe, o powierzchni nie przekraczającej 5 ha UR. W 1990 r. w tych gospodarstwach obsada
krów była wysoka, wynosiła około 40 krów/100 ha UR, a w 2016 r. około 12 krów. Spadek wynosił
70% (Ziętara 2019). W tym okresie zwiększyło się także zróżnicowanie regionalne. W 2004 r. w pięciu
województwach znajdowało się 61,15% pogłowia krów, a w 2017 r. było już 68,41% krów. Zwięk-
szenie wynosiło 7,26 p.p. W całym analizowanym okresie największe pogłowie było w wojewódz-
twach: mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. W 2017 r. udział
krów w tych województwach wynosił odpowiednio: 20,65; 19,52; 11,89; 8,62 i 7,73%. Najniższy
udział pogłowia krów, nie przekraczający 2% był w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opol-
skim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim. Zwiększenie regionalnego zróżnicowania po-
głowia krów należy uznać za niekorzystne, z punktu zrównoważonego rozwoju. 

Województwa
Rok Wskaźnik

zmian
2004=100

2004 2010 2017
tys. % tys. % tys. %

Lubuskie 65,1 1,22 70,0 1,21 82,7 1,35 127,0
Łódzkie 423,7 7,91 454,6 7,90 466,2 7,59 110,0
Małopolskie 271,0 5,06 201,6 3,50 169,4 2,76 62,5
Mazowieckie 949,8 17,75 1059,5 18,40 1123,3 18,28 118,3
Opolskie 116,9 2,18 122,8 2,13 122,6 2,00 104,9
Podkarpackie 177,0 3,30 116,7 2,00 89,2 1,45 46,4
Podlaskie 683,4 12,77 879,3 15,27 1018,3 16,58 149,0
Pomorskie 179,2 3,34 195,6 3,39 214,6 3,49 119,7
Śląskie 145,4 2,71 128,6 2,23 126,4 2,06 86,9
Świętokrzyskie 198,4 3,70 182,0 3,16 164,4 2,67 82,9
Warmińsko-mazurskie 393,4 7,35 435,7 7,56 464,7 7,56 118,1
Wielkopolskie 721,4 13,48 844,3 14,67 1007,0 16,39 139,6
Zachodniopomorskie 101,4 1,90 105,0 1,82 101,2 1,64 99,8
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TTabela 16. Pogłowie i struktura  krów mlecznych w Polsce według województw w latach 2004-2017 (tys. szt.)

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007; 2015 i 2018, GUS.

12. Skala chowu trzody chlewnej w Polsce
i wybranych krajach UE

Zmiany w skali chowu trzody chlewnej w badanych krajach poddano ocenie w latach 2010-2018 r.
Odpowiednie liczby przedstawiono w tabeli 16. W 2010 r. Polska z pogłowiem trzody chlewnej 15,2
mln zajmowała trzecią pozycję w Europie po takich krajach jak Niemcy i Hiszpania, w których pogłowie
tych zwierząt wynosiło odpowiednio 27,6 i 24,7 mln sztuk. W 2013 r. zajmowała piątą pozycję, do-
datkowo za Francją i Danią. W latach 2016 i 2018 zajmowała natomiast szóstą pozycję wyprzedzona
także przez Niderlandy. W analizowanym okresie największe pogłowie trzody chlewnej notowano
w Hiszpanii i Niemczech, w których w latach 2016 i 2018 pogłowie to wynosiło odpowiednio: około
30 i 27 mln sztuk. W Danii, Francji, Niderlandach i Niemczech pogłowie trzody zmniejszyło się w nie-
wielkim stopniu, w przedziale od 1,5 do 4%. Najsilniej, gdyż o 25%, zwiększyło się w Hiszpanii, która
zajmuje dominującą pozycję w krajach UE. W niewielkim stopniu zwiększyło się pogłowie trzody
w Wielkiej Brytanii, gdyż o niecałe 5%. Z krajów drugiej grupy tylko w niewielkim stopniu powiększyło
się pogłowie trzody chlewnej w Słowacji, gdyż o 6,6%. W Czechach, Węgrzech i Polsce pogłowie

Województwa
Rok Wskaźnik

zmian
2004=100 

2004 2010 2017
tys. % tys. % tys. %

Polska 2796,0 100,00 2657,4 100,00 2374,4 100,00 84,9
Dolnośląskie 55,7 2,00 47,0 1,77 41,7 1,76 74,9
Kujawsko-pomorskie 160,7 5,75 177,0 6,66 150,0 6,32 93,3
Lubelskie 233,4 8,35 187,3 7,05 145,2 6,11 62,2
Lubuskie 28,9 1,03 28,4 1,07 31,2 1,31 108,0
Łódzkie 235,8 8,43 216,1 8,13 183,5 7,73 77,8
Małopolskie 170,2 6,08 112,7 4,24 80,2 3,38 47,1
Mazowieckie 565,7 20,23 543,4 20,46 490,5 20,65 86,7
Opolskie 51,2 1,83 48,3 1,82 42,9 1,81 83,8
Podkarpackie 129,5 4,63 74,6 2,81 47,6 2,00 36,7
Podlaskie 376,9 13,5 457,7 17,23 463,6 19,52 123,0
Pomorskie 78,6 2,81 75,8 2,85 70,4 2,96 89,6
Śląskie 70,5 2,52 53,9 2,03 44,8 1,89 63,5
Świętokrzyskie 105,8 3,78 79,4 2,99 57,2 2,41 54,1
Warmińsko-mazurskie 183,0 6,54 207,9 7,80 204,4 8,62 111,7
Wielkopolskie 305,8 10,94 304,5 11,46 282,2 11,89 92,3
Zachodniopomorskie 44,3 1,58 43,4 1,63 38,9 1,64 87,8
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zmniejszyło się odpowiednio o: 21; 11 i 28%. Większe zmiany wystąpiły w pogłowiu loch, które zma-
lało we wszystkich krajach. W krajach grupy pierwszej najsilniej zmniejszyło się w Niemczech, gdyż
o 22%. Z krajów drugiej grupy najsilniej pogłowie loch zmniejszyło się w Polsce: o około 48%. Spadek
pogłowia loch w Polsce spowodował duży niedobór prosiąt i warchlaków do tuczu. Ten niedobór
uzupełniany był importem prosiąt i warchlaków, głównie z Danii, Niderlandów i Niemiec. W 2019 r.
import tej grupy zwierząt wynosił około 7 mln sztuk.

TTabela 17. Pogłowie trzody chlewnej i loch w badanych krajach w latach 2010-2018 (tys.)

Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2012 i 2019, Land-wirtschafts Verlag,  Münster,
2012 i 2019.

Ważnym wskaźnikiem ilustrującym poziom intensywności organizacji chowu trzody chlewnej jest
liczba sztuk w przeliczeniu na 100 ha UR. W 2017 r. najwyższa obsada była w Niderlandach, gdzie
na 100 ha UR przypadało 691 sztuk, a następnie w Danii, gdzie było 473 sztuk. W Niemczech i Hisz-
panii obsada była niższa i wynosiła odpowiednio: 166 i 114 sztuk. We Francji i Wielkiej Brytanii obsada
była zdecydowanie niższa i wynosiła odpowiednio: 43 i 29 sztuk. Spośród krajów drugiej grupy naj-
wyższa obsada była w Polsce, gdzie wynosiła 79 sztuk. W pozostałych krajach tej grupy zawarta
była w przedziale od 31 (Słowacja) do 55 sztuk (Węgry) (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019). Po-
ziom obsady trzody chlewnej w Polsce w porównaniu do Niemiec wskazuje na duży potencjał w za-
kresie chowu trzody chlewnej. Wynosi on około 25 mln sztuk i można go osiągnąć przy obsadzie
166 sztuk/100 ha UR. Warto nadmienić, że w województwie wielkopolskim obsada trzody chlewnej
w 2017 r, wynosiła 230 sztuk/100 ha UR, a w niektórych powiatach tego województwa około 500
sztuk/100 ha UR (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018).

Podobnie jak w chowie bydła, w chowie trzody chlewnej wystąpiły procesy koncentracji, przeja-
wiające się zwiększeniem liczby utrzymywanych świń w gospodarstwie. Liczby ilustrujące te procesy
przedstawiono w tabeli 18. Dotyczą one lat 2005-2013. Późniejsze dane nie były dostępne. Mimo,
krótszego okresu liczby te wystarczająco prezentują zachodzące procesy koncentracji. Najwyższy
poziom koncentracji występuje w gospodarstwach duńskich i niderlandzkich. W 2005 r. w tych gos-

Kraje
Rok Wskaźnik

2010=100    2010 2013 2016 2018
Trzoda Lochy Trzoda Lochy Trzoda Lochy Trzoda Lochy T/L

Dania 13173 1342 12076 1139 12281 1236 12682 1243 96,3/92,6
Francja 13922 1127 13468 1073 12791 986 13713 1018 98,5/90,3
Niderlandy 12255 1094 12212 1075 11881 1022 11934 970 97,4/88,7
Niemcy 27571 2365 28697 2166 27361 1908 26445 1837 95,9/77,7
Wielka Brytania 4443 500 4825 507 4538 490 4648 490 104,6/98,0
Czechy 1908 190 1574 151 1479 134 1508 133 79,0/70,0
Słowacja 588 62 544 58 586 51 627 53 106,6/85,5
Węgry 3208 277 2866 238 2907 255 2872 258 89,5/93,1
Polska 15244 1424 11301 1019 11107 859 11028 745 72,3/52,3
Hiszpania 24712 2635 24167 2586 29932 2415 30804 2501 124,6/94,9
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podarstwach średnio utrzymywano odpowiednio: 1500 i 1167 sztuk świń, a w 2013 r. odpowiednio
3096 i 2220 sztuk. Zwiększenie liczebności stad w tym okresie wynosiło odpowiednio 106 i 90%. 

TTabela 18. Zmiany wielkości stad trzody chlewnej i loch w latach 2005-2013 w badanych krajach (sztuki)

Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2012 i 2019, Landwirtschafts Verlag, Münster,
2012 i 2019.

We Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii w 2005 poziom koncentracji był zdecydowanie mniejszy.
Średnio w gospodarstwach tych krajów utrzymywano odpowiednio: 353; 303 i 424 sztuk świń, przy
czym w analizowanym okresie stada te zwiększyły się odpowiednio o: 106; 93 i 11%. Niewielki wzrost
liczebności stada świń w Wielkiej Brytanii był skutkiem stosunkowo małej roli produkcji żywca wiep-
rzowego. Wielka Brytania od początku dwudziestego wieku była importerem netto żywca wieprzo-
wego, między innymi z Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Na podkreślenie
zasługuje zwiększenie średniego stada świń w gospodarstwach hiszpańskich. W analizowanym okre-
sie średnie stado zwiększyło się o 137% i w 2013 r. liczyło 466 sztuk, podobnie jak w Wielkiej Brytanii
i Niemczech.

Kraje Grupa
zwierząt

Rok Wskaźnik
2005=1002005 2007 2010 2013

Dania
Trzoda 1500,0 1906,4 2583,0 3096,4 206,4
Lochy 391,0 391,3 516,1 599,5 153,3

Francja
Trzoda 353,0 404,6 568,2 728,0 206,2
Lochy 112,0 111,7 125,2 149,0 133,0

Niderlandy
Trzoda 1167,0 1340,6 1793,6 2220,4 190,3
Lochy 317,0 318,0 377,2 488,6 154,1

Niemcy
Trzoda 303,0 336,9 458,7 584,5 192,9
Lochy 87,0 87,2 113,7 145,4 167,1

Wielka
Brytania

Trzoda 424,0 417,3 444,3 473,0 111,5
Lochy 78,0 77,4 79,4 84,5 108,3

Czechy
Trzoda 207,0 252,3 477,0 314,8 152,1
Lochy 104,0 103,9 105,5 94,4 90,7

Słowacja
Trzoda 24,0 21,7 54,4 60,4 251,7
Lochy 22,0 22,0 18,2 29,0 131,8

Węgry
Trzoda 12,0 13,5 17,5 21,4 178,3
Lochy 7,0 6,8 7,6 8,8 125,7

Polska
Trzoda 25,0 27,9 39,2 40,6 162,4
Lochy 5,0 4,7 5,7 5,7 114,0

Hiszpania
Trzoda 197,0 216,5 354,0 466,5 236,8
Lochy 88,0 88,5 94,8 131,0 148,9
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Podobne procesy wystąpiły w stadach loch. W 2013 r. największe ich stada były w gospodar-
stwach duńskich i niderlandzkich, w których wynosiły odpowiednio: 599 i 488 sztuk. W pozostałych
krajach grupy pierwszej: Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii były mniejsze i wynosiły odpowiednio:
149; 145 i 84 sztuki. Tempo wzrostu stad loch było niższe niż stad świń i mieściło się w przedziale
zawarte od 8 (Wielka Brytania) do 67% (Niemcy). 

W drugiej grupie krajów poziom koncentracji był zdecydowanie niższy. Największe stada trzody
chlewnej były w gospodarstwach czeskich, w których w skrajnych latach utrzymywano odpowiednio:
207 i 315 sztuk świń, a stado loch liczyło około 100 sztuk. W pozostałych krajach grupy drugiej
w 2005 r. przeciętne stado liczyło około 20 sztuk, natomiast w 2013 r. w gospodarstwach słowackich
wynosiło 60 sztuk, a w węgierskich i polskich odpowiednio 21 i 40 sztuk. Stada loch również w tych
gospodarstwach były niewielkie. W 2005 r. w gospodarstwach węgierskich i polskich było odpo-
wiednio: 7 i 5 loch, natomiast w 2013 zwiększyło się w niewielkim stopniu i wynosiło odpowiednio:
8,8 i 5,7 sztuk. Podane liczby wskazują na olbrzymi dystans między gospodarstwami polskimi a duń-
skimi i niderlandzkimi w chowie trzody chlewnej. 

13. Zmiany w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce
W latach 1990-2007 pogłowie trzody chlewnej w Polsce było stabilne i utrzymywało się na po-

ziomie około 18 mln sztuk, z niewielkimi wahaniami wynoszącymi około 5% (wykres 21). Od roku
2007 obserwuje się stałą tendencję spadkową, która spowodowała w efekcie zejście do poziomu
10,8 mln sztuk w 2016 (spadek o 40% w stosunku do 2007 r.). W kolejnym roku zwiększyło się do
11,9 mln szt. i na tym poziomie utrzymuje się w kolejnych latach.

WWykres 21. Zmiany w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce w latach 1990-2017 

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 1992-2018.



52

Stwierdzono zarazem rosnące terytorialne zróżnicowanie pogłowia trzody chlewnej. Odpowiednie
liczby przedstawiono w tabeli 19. W 2004 r. w pięciu województwach było 61,8% całkowitego po-
głowia świń. Największy udział w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce w roku 2004 r. miało wojewódz-
two wielkopolskie (23,6%), następnie kujawsko-pomorskie (12,2%), mazowieckie (10,7%), łódzkie
(8,7%) i lubelskie (6,6%). W następnych latach wystąpiły zmiany, w wyniku których pięć województw
w 2017 skupiało 71,36% pogłowia trzody chlewnej: wielkopolskie (35,85%) kujawsko-pomorskie
(10,8%), łódzkie (9,4%), mazowieckie (8,8%) i pomorskie (6,4%). 

Na specjalne podkreślenie zasługuje dominujący udział woj. wielkopolskiego. Bardzo niski był
stan pogłowia w województwach: lubuskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, w których
udział nie przekraczał 2%.

TTabela 19. Pogłowie i struktura trzody chlewnej w Polsce według województw w latach 2004-2017 (tys. szt.)

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa GUS (2008; 2012, 2018).

W tym miejscu należy sformułować pytanie: jaka była przyczyna tak drastycznego spadku po-
głowia trzody chlewnej, mimo wieloletniej tradycji w chowie tego gatunku zwierząt. Odpowiedź na to
pytanie dają liczby przedstawione w tabeli 20.

Województwa
Rok Wskaźnik

zmian
2004=100

2004 2010 2017
Tys. % Tys. % Tys. %

Polska 16987,9 100,00 15278,1 100,00 11352,7 100,00 66,8
Dolnośląskie 442,7 2,60 302,3 1,98 185,7 1,64 41,9
Kujawsko-pomorskie 2071,1 12,20 1791,5 11,72 1225,1 10,80 59,1
Lubelskie 1118,1 6,60 1000,7 6,55 616,2 5,42 55,1
Lubuskie 253,1 1,50 164,0 1,10 163,8 1,44 64,7
Łódzkie 1488,2 8,70 1310,6 8,60 1075,8 9,48 72,3
Małopolskie 489,4 2,90 359,9 2,35 189,0 1,66 38,6
Mazowieckie 1824,7 10,74 1440,2 9,43 999,2 8,80 54,7
Opolskie 717,0 4,20 603,1 3,95 397,4 3,50 55,4
Podkarpackie 335,5 2,00 300,3 1,95 170,9 1,50 50,9
Podlaskie 837,8 4,94 553,4 3,62 303,1 2,66 36,2
Pomorskie 1047,7 6,20 845,4 5,52 726,0 6,40 69,3
Śląskie 400,7 2,35 350,4 2,30 235,4 2,10 58,7
Świętokrzyskie 392,7 2,30 383,1 2,50 222,9 1,95 56,1
Warmińsko-Mazurskie 808,4 4,75 670,8 4,39 488,0 4,30 60,3
Wielkopolskie 4013,2 23,62 4819,6 31,54 4070,1 35,85 101,4
Zachodniopomorskie 747,0 4,40 43,4 381,59 284,1 2,50 38,0



53

TTabela 20. Zmiany w strukturze pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2016

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS (2006; 2010; 2011; 2018).

Analiza tych liczb wskazuje, że spadek pogłowia trzody chlewnej wystąpił w gospodarstwach
o mniejszej skali chowu. W latach 2007-2016 spadek pogłowia ogółem wynosił 34,2%, natomiast
w stadach do 200 sztuk spadek wynosił 63,4%, z tego w stadach do 50 sztuk 67,4%, a w stadach
50-200 sztuk 60,6%. W stadach większych, liczących 200 sztuk i więcej, pogłowie wzrosło o 36,61%.
Wzrost pogłowia trzody chlewnej w stadach 200 sztuk i większych nie zrekompensował spadku po-
głowia w stadach do 200 sztuk. Liczby te wskazują w sposób jednoznaczny na rolę skali produkcji
w kształtowaniu pogłowia trzody chlewnej w Polsce. 

Ze zmianami pogłowia trzody chlewnej korespondują zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw
trzodowych. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli 21. 

Tabela 21. Liczba i struktura gospodarstw trzodowych  i pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2005-2016

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. i 2017,  GUS 2014 i GUS 2017.

Wyszczególnienie Jedn. 2007 2010 2012 2016
Pogłowie trzody chlewnej tys. 18100,00 15278,10 11581,32 11900,00
Pogłowie w stadach do 50 szt. tys. 6208,3 3936,47 2710,02 2023,00
Pogłowie w stadach 50-200 szt. tys. 6552,20 4161,23 2849,00 2582,30
Pogłowie w stadach >=200 szt. tys. 5339,50 7180,71 6022,30 7294,70
Zmniejszenie w stadach do 200 szt.
Wskaźnik zmniejszenia

tys.
%

-
100,00

-4662,60
-36,50

-7201,48
-56,43

- 8155,20
-63,40

Zwiększenie pogłowia w stadach >=200 szt.
Wskaźnik zwiększenia

tys.
%

-
100,00

1841,21
134,50

682,80
112,78

1955,20
136,61

Lata 2005 2007 2010 2013 2016
Liczba gospodarstw (tys.) 701,7 664,0 388,5 278,4 172,2
Wskaźnik (2005=100) 100,0 94,6 55,3 39,7 24,5
Pogłowie świń (tys.) 18100,0 18100,0 15300,0 11000,0 11900,0
Wskaźnik (2005=100) 100,0 100,0 84,5 60,8 65,7  
Średnia wielkość stada (szt.) 25,8 27,1 39,3 39,5 69,1
Wielkość stada (szt.):                                            Struktura gospodarstw (%)

1 11,1 10,6 9,6 11,8 -
14,42 14,4 15,4 12,3 12,7

3 – 4 12,7 12,4 10,8 10,4
25,4

5 – 9 15,2 15,1 15,0 14,4
10 i więcej 46,6 46,5 52,3 50,7 60,2

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Udział pogłowia trzody                
w stadach 10 szt.
i większych (%)

92,6 93,3 95,6 95,7 97,4
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Na podkreślenie zasługuje duży spadek liczby gospodarstw utrzymujących trzodę. W 2005 r.
było ich 701,7 tys., natomiast w 2016 r. 172,2 tys. (spadek o 75,4%). W tym samym okresie pogłowie
trzody chlewnej zmniejszyło się o 34,2%. Zwiększyła się jednocześnie średnia wielkość stada w prze-
liczeniu na jedno gospodarstwo, z 25,8 sztuk w 2005 r. do 69,1 sztuk w 2016 r. Wzrost wynosił
167,8%. W kolejnych latach następował dalszy wzrost średniej  wielkości stada i na koniec 2019 r.
wynosił około 100 sztuk (ARiMR 2020). Mimo zwiększenia średniej wielkości stada w polskich gos-
podarstwach trzodowych, dystans w stosunku do gospodarstw w krajach grupy pierwszej pozostaje
bardzo duży. Zmieniła się równocześnie struktura gospodarstw trzodowych. Zwiększył się udział gos-
podarstw utrzymujących 10 i więcej sztuk z 46,6% w 2005 r. do 60,2% w 2016 r. Udział pogłowia
w tych gospodarstwach zwiększył się z  92,6% do 97,4%. 

Do 2010 r. Polska należała do czołowych producentów żywca wieprzowego w UE, zajmując
3. miejsce pod względem pogłowia trzody chlewnej, za Niemcami i Hiszpanią. W 2016 r. z pogłowiem
11,1 mln sztuk spadła na 6. miejsce. W tym okresie zmniejszyło się także pogłowie loch w Polsce
o 36,9%. 

Przyjmuje się słusznie założenie, że zasadniczym czynnikiem decydującym o efektywności chowu
trzody chlewnej jest skala produkcji wyrażona wielkością utrzymywanego stada, bowiem przepro-
wadzone badania wskazują, że rolnicy utrzymujący większe stada uzyskują wyższe parametry tech-
niczne, takie jak: liczba odchowanych prosiąt od maciory w roku, wyższe przyrosty dzienne, mniejsze
zużycie paszy na 1 kg przyrostu i wyższe ceny zbytu. Badania te wskazują także,  że w warunkach
naszego kraju minimalna liczba utrzymywanych zwierząt w gospodarstwach trzodowych zapewnia-
jąca zdolności konkurencyjne wynosi: 40 loch w cyklu zamkniętym, natomiast w pełni konkurencyjne
gospodarstwa powinny utrzymywać powyżej 70 loch w cyklu zamkniętym (Mirkowska, Ziętara 2018). 
W tej sytuacji nasuwa się pytanie: dlaczego polskie gospodarstwa trzodowe nie zwiększają skali pro-
dukcji zapewniającej zdolności konkurencyjne? Wyczerpującej odpowiedzi udzielił A. Dargiewicz (Dar-
giewicz 2018) wskazując następujące bariery:
•  bariery administracyjne, utrudniające dostęp do ziemi przedsiębiorcom prowadzących chów trzody

o większej skali (chów fermowy), dotykają one także dzierżawców,
•  długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem pozwoleń na inwestycje w bu-

dynki inwentarskie dla trzody chlewnej, które są w znacznej mierze skutkiem braku w większości
gmin planów zagospodarowani przestrzennego i zdecydowanych protestów mieszkańców,

•  groźba chorób zakaźnych i wynikająca stąd potrzeba szczególnych zabezpieczeń związanych
z bioasekuracją, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Tym wymaganiom nie są
w stanie sprostać gospodarstwa o mniejszej skali,

•  zakaz stosowania pasz z udziałem surowców pochodzących z upraw GMO, głównie soi, gdyż
wprowadzenie zamienników non-GMO spowoduje wzrost kosztów produkcji, nawet do 10%.
Wprowadzane moratoria na import soi nie likwidują niepewności producentów,

•  zwiększające się wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt prowadzą również do wzrostu kosz-
tów produkcji,

•  bariery środowiskowe związane są z warunkiem zagospodarowania 70% odchodów z chowu
trzody chlewnej (nawozów organicznych) na użytkowanych gruntach (własnych i dzierżawionych),
stosowanie dyrektywy azotanowej, zgodnie z którą maksymalna obsada zwierząt nie może prze-
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kraczać 1,7 sztuk dużych na 1 ha użytków rolnych. Wprowadzenie ograniczeń obsady zwierząt
jest zasadne. Wątpliwości budzi natomiast zakaz obrotu nawozami organicznymi między rolnikami.
Wprowadzenie dłuższego (6 miesięcy) przechowywania gnojowicy wymusza inwestycje w zbiorniki
co prowadzi do wzrostu kosztów,

•  bariery organizacyjne wynikają z bardzo niskiego poziomu koncentracji chowu trzody chlewnej. 
W 2016 r. udział gospodarstw utrzymujących stada 200 sztuk i większe wynosił zaledwie 4,5%.
Niski stopień koncentracji produkcji żywca wieprzowego jest przyczyną bardzo słabej pozycji prze-
targowej producentów w stosunku do przedsiębiorstw skupu (handlowych i przetwórstwa mięs-
nego). Bardzo niski jest również stopień integracji, zarówno poziomej jak i pionowej wśród
producentów żywca wieprzowego.

14. Kierunki zmian w pogłowiu drobiu i w
gospodarstwach drobiarskich

Polska jest znaczącym producentem drobiu, w którym dominuje drób kurzy. Jego podstawę sta-
nowią kury nioski. W tabeli 22 podano liczby charakteryzujące pogłowie kur niosek w analizowanych
krajach w latach 2012-2018.  W 2012 r. Polska z pogłowiem kur niosek ponad 35 mln sztuk zajmo-
wała czwartą pozycję wśród krajów UE, za takimi jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Największe
pogłowie kur niosek występowało w Niemczech, które wynosiło ponad 47 mln sztuk. W latach 2014
i 2016 Polska zajmowała trzecią pozycję, a w 2018 r. drugą pozycję, za Niemcami. We wszystkich
analizowanych krajach, poza Słowacją w tym okresie pogłowie kur zwiększyło się, najsilniej w Danii
i Polsce odpowiednio o 41,9% o 37,5%. Występują duże różnice w poziomie koncentracji produkcji
drobiowej między analizowanymi krajami określone wielkością stad drobiu kurzego. Odpowiednie
liczby dotyczące lat 2010 i 2013 przedstawiono w tabeli 22.

TTabela 22. Pogłowie kur niosek w Polsce i w badanych krajach w latach 2012-2018 (tys.)

Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2012 i 2019, Landwirtschafts Verlag,  Münster,
2012 i 2019.

Kraje 2012 2014 2016 2018 Wskaźnik
2012=100

Dania 3429,0 3260,0 3641,0 4866,0 141,9
Francja 45945,0 47306,0 48598,0 46503,0 101,2
Niderlandy 29570,0 31356,0 34180,0 33004,0 111,6
Niemcy 47334,0 50849,0 53580,0 53488,0 113,0
Wielka Brytania 35838,0 37853,0 42176,0 46601,0 130,0
Czechy 5081,0 5274,0 5255,0 - 103,4
Słowacja 3586,0 2822,0 3079,0 3231,0 90,1
Węgry 5939,0 - 8211,0 8055,0 135,6
Polska 35309,0 38669,0 43474,0 48536,0 137,5
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Największe stada drobiu, z tego kur niosek i brojlerów utrzymywano w gospodarstwach nider-
landzkich (tab. 23). W latach 2010 i 2013 średnie stado drobiu wynosiło odpowiednio: 39,8 i 45,2
tys. sztuk. Stada kur niosek były nieco mniejsze i wynosiły odpowiednio: 31,3 i 34 tys. sztuk, a broj-
lerów: 74,6 i 73,5 tys. sztuk. W pozostałych krajach grupy pierwszej stada drobiu były znacznie mniej-
sze. W 2010 r. zawarte były w przedziale od 2 do 5 tys. szt. W 2013 r. zwiększyły się w niewielkim
stopniu, mieściły się w przedziale od 3 do 5,4 tys. sztuk. Średnie stada kur niosek były zdecydowanie
mniejsze. W 2010 r. zawarte były w przedziale od 627 sztuk (Niemcy) do 1886 sztuk (Wielka Brytania).
W 2013 r. ich wielkość nie zwiększyła się w istotnym stopniu. Zdecydowanie większe były stada broj-
lerów. W 2010 r. zawarte były w przedziale od 3,4 tys. (Francja) do 61,2 tys. sztuk (Wielka Brytania).
W 2013 r. zmiany były nieistotne. W drugiej grupie krajów największe stada drobiu były w gospodar-
stwach czeskich, zawarte w przedziale od 4,7 do 3,0 tys. sztuk, ale wykazywała tendencję spadkową.
Na podkreślenie zasługuje bardzo niski stopień koncentracji chowu drobiu w gospodarstwach wę-
gierskich i polskich. W 2010 r. stada drobiu liczyły odpowiednio: 156 i 256 sztuk. W 2013 r. były nie-
wiele większe. Natomiast stada kur niosek były mniejsze. W 2010 r. liczyły odpowiednio 41 i 88 sztuk,
a w 2013 r. 45 i 98 sztuk. Stada brojlerów były również zdecydowanie mniejsze niż w krajach pierwszej
grupy. W gospodarstwach węgierskich w analizowanych latach liczyły: 740 i 1148 sztuk. W gospo-
darstwach polskich były o ponad 50% mniejsze. 

Wielkości średnie w sposób niepełny informują o faktycznym poziomie koncentracji. Z liczb przed-
stawionych w tabeli 23 dotyczących struktury polskich gospodarstw chowem niosek w Polsce w la-
tach 2010-2016 wynika, że udział małych gospodarstw wynosił w tych latach około 99,8%, w których
było 24% pogłowia niosek. Natomiast udział gospodarstw utrzymujących stada 10 tys. sztuk i większe
wynosił w tych latach zaledwie 0,1%, a w tych gospodarstwach było odpowiednio: 69,7 i 73,4% nio-
sek. Średnie stado w tej klasie gospodarstw w tych latach liczyło odpowiednio: 61,5 i 75,9 tys. sztuk.
Było ono większe od średniej wielkości stad w gospodarstwach niderlandzkich.

TTabela 23. Wielkość stad drobiu kurzego w Polsce i w badanych krajach w latach 2010 i 2013 (sztuk)

Źródło: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2012 i 2019, Landwirtschafts Verlag,  Münster,
2012 i 2019.

Kraje 
2010 2013

Drób Nioski Brojlery Drób Nioski Brojlery
Dania 5203,0 1258,0 42800,0 5397,0 1800,0 4406,0
Francja 2980,0 1061,0 3444,0 4232,0 1585,0 5453,0
Niderlandy 39850,0 31389,0 74583,0 45195,0 33425,0 73733,0
Niemcy 2131,0 627,0 15007,0 3021,0 887,0 21589,0
Wielka Brytania 5624,0 1886,0 61282,0 5132,0 1851,0 59225,0
Czechy 4689,0 1763,0 50967,0 3053,0 931,0 46633,0
Słowacja 1217,0 573,0 9240,0 1456,0 741,0 5550,0
Węgry 156,0 41,0 740,0 164,0 45,0 1148,0
Polska 256,0 88,0 303,0 259,0 98,0 324,0
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Polska, jak zaznaczono wyżej, jest znaczącym producentem produktów drobiarskich (żywca
i jaj). W latach 2017 i 2018 odpowiednio 41 i 45% produkcji drobiarskiej było przedmiotem eksportu.
Saldo handlu zagranicznego drobiem było dodatnie. W latach 2015-2018 wykazywało tendencję
wzrostową od 1708,3 mln euro do 2463,6 mln euro. Wzrost w tym okresie wynosił 44% (Analizy ryn-
kowe 2019). Pogłowie drobiu ogółem w latach 1991-2002 kształtowało się na poziomie około 50
mln sztuk i było stabilne. W 2003 r. miał miejsce skokowy wzrost pogłowia drobiu do 149 mln sztuk,
głównie drobiu rzeźnego. W kolejnych latach utrzymywało się ono na tym poziomie. Wahania były
niewielkie. W ostatnim 2017 r. pogłowie drobiu ogółem wynosiło 192,2 mln. sztuk (wykres 22). 

WWykres 22. Zmiany pogłowia drobiu ogółem w latach 1990- 2017 (w mln sztuk)

Źródło: GUS (1996-2018).

W Polsce występuje duże zróżnicowanie terytorialne pogłowia drobiu, w którym dominującą po-
zycję zajmuje drób kurzy (wykres 23). Jego udział w 2017 r. w drobiu ogółem wynosił 92% (Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2018). W 1990 r. zróżnicowanie pogłowia drobiu kurzego było bardzo niskie.
Stopień zróżnicowania terytorialnego zwiększał się w kolejnych latach, szczególnie po 2000 roku.
W 2017 r. 41,2% pogłowia kurzego było w dwóch województwach: mazowieckim (23,0%) i wielko-
polskim (18,2%). W kolejnych trzech województwach: łódzkim, podlaskim i zachodniopomorskim
wyniosło po około 6,7%. Łącznie w tych pięciu województwach było 61,3% drobiu kurzego.



WWykres 23. Zmiany pogłowia drobiu kurzego w latach 1995–2017 według województw (tys. sztuk)

Źródło: GUS (1996-2018).

Stopień zróżnicowania obsady pogłowia drobiu kurzego był mniejszy. W 2017 r. średnia obsada
drobiu kurzego wynosiła 1215 sztuk/100 ha UR. Największa była w woj. śląskim, w którym wynosiła
2205 sztuk, następnie w mazowieckim i wielkopolskim, w których wynosiła odpowiednio: 2106
i 1825 sztuk/100 ha UR. Poziom obsady pogłowia drobiu przedstawiono na wykresie 24.

Wykres 24. Zmiany obsady drobiu kurzego w latach 1995- 2017 według województw (sztuk/100 ha UR)

Źródło: GUS (1996-2018).
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Stwierdza się jednocześnie silne zróżnicowanie struktury gospodarstw utrzymujących kury nioski i
brojlery, które przedstawiono w tabeli 24. W tych gospodarstwach wystąpiła koncentracja produkcji.
W latach 2010-2016 np. liczba gospodarstw utrzymujących nioski zmniejszyła się o 16,6%,
z 580,7 tys. w 2010 r. do 485 tys. w 2016 r. 

TTabela 24. Liczba i struktura gospodarstw utrzymujących kury i brojlery

Źródło: Charakterystyka gospodarstw GUS 2014 i 2017.

Zdecydowana większość gospodarstw (99,7%) utrzymywała stada niosek do 499 sztuk. W tych
gospodarstwach znajdowało się w omawianych latach około 22% pogłowia niosek. Udział gospo-
darstw największych utrzymujących 10 tys. i więcej niosek wynosił zaledwie 0,1%. Jednak to w tych
gospodarstwach utrzymywano od 69,9% (2010 r.) do 73,4% (2016 r.) pogłowia niosek. 

Podobne procesy koncentracji wystąpiły w gospodarstwach utrzymujących brojlery. W 2010 r.
takich gospodarstw było 81,6 tys., natomiast w 2016 r. 64,5 tys. Spadek liczby gospodarstw wynosił
około 21%. Stopień polaryzacji gospodarstw utrzymujących brojlery był wyższy, niż utrzymujących
kury nioski. Udział gospodarstw utrzymujących stada do 499 sztuk w tych latach wynosił ponad 95%
i wykazywał tendencję spadkową, z 97,2% w 2010 r. do 95,8% w 2016 r. W tych stadach było około
1,5% pogłowia brojlerów, przy czym wystąpiła również tendencja spadkowa z 2,1 do 1,1% w tych
latach. Na drugim biegunie znajdowały się gospodarstwa utrzymujące 10 tys. i więcej sztuk. Ich udział
zawarty był w przedziale od 2,4 do 3,8% w analizowanych latach. W gospodarstwach tych znajdo-
wało się od 95,8 do 97,9% pogłowia brojlerów w tych latach. Dane te w sposób jednoznaczny wska-
zują na dominację skoncentrowanej produkcji. 

Wyszczególnienie 2010 2013 2016

Gospodarstwa
utrzymujące nioski (tys.)

580,7 516,0 485,0
% gosp. % nios. % gosp. % nios. % gosp. % nios.

Stada:
1 do 499 sztuk 99,8 23,9 99,7 21,7 99,7 21,7
500 - 4999 sztuk 0,1 2,6 0,1 2,2 0,1 1,9
5000 - 9999 sztuk 0,0 3,6 0,1 3,3 0,1 3,0
10000  i więcej  sztuk 0,1 69,9 0,1 72,8 0,1 73,4
Liczba gospodarstw
utrzymujących brojlery tys. 81,6 65,4 64,6

Stada:
1 - 499 sztuk 97,2 2,1 96,4 1,9 95,8 1,1
500 - 499 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2
5000 - 9999 0,2 1,7 0,6 3,9 0,2 0,8
10000 i więcej sztuk 2,4 95,8 2,8 93,7 3,8 97,9
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W tabeli 25 przedstawiono liczby charakteryzujące cechy gospodarstw drobiowych objęte mo-
nitoringiem FADN. W 2012 i 2014 roku monitoringiem tym objęte były duże i śednio duże gospodar-
stwa drobiowe, natomiast w 2016 w polu obserwacji znalazły się wyłącznie gospodarstwa duże.
Ekonomiczna wielkość gospodarstw była skorelowana z ich powierzchnią, pogłowiem i obsadą dro-
biu, sprzedażą żywca drobiowego i dochodem z gospodarstwa. W badanych gospodarstwach do-
chód z zarządzania był dodatni. 

TTabela 25. Cechy gospodarstw drobiowych objętych monitoringiem FADN w latach 2012-2016

Źródło: Goraj L. i in. (2010-2018).

Wskaźnik konkurencyjności (Wk) w gospodarstwach dużych w latach 2012 i 2014 wynosił od-
powiednio 1,92 i 1,95 wskazując na ich zdolności konkurencyjne. W pełni konkurencyjne były w ana-
lizowanych latach gospodarstwa duże. Wskaźnik konkurencyjności w analizowanych latach wynosił
odpowiednio: 3,86; 4,98 i 5,06. Dane te wskazują na efekty skali w produkcji drobiarskiej.  

15. Konkurencyjność polskich gospodarstw
według typów rolniczych

O efektywności sektora jakim jest rolnictwo decyduje ekonomiczna sprawność gospodarstw rol-
niczych. Sprawność ta na potrzeby opracowania została określona ich zdolnościami do konkurencji,
czyli do rozwoju. Zdolności konkurencyjne gospodarstw określono wcześniej omówionym wskaźni-
kiem konkurencyjności. W tabeli 26 przedstawiono liczby charakteryzujące zdolności konkurencyjne
wybranych podstawowych typów rolniczych gospodarstw (TF8), które przyjęto wg FADN34. 

34 W typie gospodarstw „Uprawy polowe” wyróżniono  typ 15 -gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawie zbóż, roślin oleistych
i wysokobiałkowych na nasiona i typ 16 – wyspecjalizowane w uprawie polowej różnych gatunków roślin. Ponadto wyróżniono
gospodarstwa sadownicze, warzywnicze, mleczne, trzodowe i drobiowe.].

Wyszczególnienie
2012 2014 2016

średnio
duże duże średnio

duże duże średnio
duże duże

Powierzchnia
gospodarstwa w ha UR 21,5 30,3 13,7 31,8 - 33,7

Obsada drobiu
SD/100 ha UR 410,6 766,2 449,1 652,8 - 572,1

Kury nioski
sztuk/gospodarstwo 760,5 2058,0 685,0 2295,0 - 3133,0

Sprzedaż żywca
drobiowego /gospodarstwo 186,6 553,5 181,5 504,5 - 473,6

Dochód
z gospodarstw (tys.) 172,2 483,0 135,5 458,5 - 425,9

Dochód
z zarządzania (tys.) 84,3 357,9 66,2 367,1 - 341,9

Wskaźnik
konkurencyjności 1,82 3,86 1,95 4,98 - 5,06
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TTabela 26. Cechy polskich gospodarstw zdolnych do konkurencji i konkurencyjnych według typów rolniczych

Źródło: Goraj i in. 2010-2018, Ziętara i in. 2019.

Zdolnościami do konkurencji w typie 15 gospodarstw z uprawami polowymi wykazały się gos-
podarstwa średnio duże i duże (wg wielkości ekonomicznej), w których wartość wskaźnika konku-
rencji (Wk) wynosiła odpowiednio: 0,98 (wartość graniczna 1) i 1,21. Minimalna powierzchnia tych
gospodarstw wynosiła 80 i 244,6 ha UR. Wielkości te bardzo mocno różnią się od średniej po-
wierzchni gospodarstw w tym typie, która w 2016 r. wynosiła 8,6 ha UR (Józwiak i in. 2019). W typie
16 zdolnościami do konkurencji wykazały się również gospodarstwa średnio duże i duże, w których
wskaźnik konkurencyjności wynosił 1,17 i 1,39 a ich powierzchnia wynosiła 49,8 ha i 121,8 ha UR.
Natomiast w pełni konkurencyjne w tym typie były gospodarstwa bardzo duże, w których wartość
wskaźnika konkurencyjności wynosiła 2,2 a powierzchnia 710 ha UR.

Spośród gospodarstw sadowniczych zdolnościami do konkurencji wykazały się gospodarstwa
średnio małe o powierzchni 17,7 ha UR, i wartości Wk 1,02. Powierzchnia tych gospodarstw była
blisko trzykrotnie większa od średniej powierzchni krajowych gospodarstw sadowniczych, która
w 2016 r. wynosiła 6,2 ha UR. Spośród gospodarstw warzywniczych zdolnościami konkurencyjnymi
wykazały się gospodarstwa średnio małe i średnio duże o powierzchni 6,8 i 6,9 ha UR, w których
Wk wynosił odpowiednio: 1,08 i 1,37. W pełni konkurencyjne były gospodarstwa warzywnicze o po-
wierzchni 11,6 ha UR, w których Wk wynosił 2,23. Powierzchnia zdolnych do konkurencji gospo-

Typy rolnicze Okres
badań

Wskaźnik
konkuren-

cyjności (Wk)

Wielkość
ekonomiczna

Powierzchnia
(ha UR )

Liczba  
zwierząt

w gospodarstwie
Uprawy polowe
(typ 15) 2012 -2014 0,98 Średnio duże 80,0 -

Uprawy polowe
(typ 15) 2012 - 2014 1,21 Duże 244,6 -

Uprawy polowe
(typ 16) 2012 - 2014 1,17 Średnio duże 49,8 -

Uprawy polowe
(typ 16) 2012 - 2014 1,39 Duże 121,8 -

Uprawy polowe
(typ 16) 2012 - 2014 2,20 Bardzo duże 710,0 -

Sadownicze 2012 - 2014 1,02 Średnio małe 17,7 -
Warzywnicze 2011 - 2013 1,08 Średnio małe 6,8 -
Warzywnicze 2011 - 2013 1,37 Średnio duże 6,9 -
Warzywnicze 2011 - 2013 2,23 Duże 11,6 -
Mleczne 2014 - 2016 1,45 Średnio duże 36,6 30,3 (krów)
Mleczne 2014 - 2016 2,03 Duże 73,0 64 ,0 (krów)
Trzodowe 2014 - 2016 1,16 Duże 46,2 172,4 (SD)
Trzodowe 2014 - 2016 2,26 Bardzo duże 215,9 838,7 (SD)
Drobiowe 2016 5,06 Duże 33,7 192,8 (SD)
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darstw warzywniczych była tylko o 22% większa od średniej krajowej powierzchni gospodarstw wa-
rzywniczych, która w 2016 r. wynosiła 5,6 ha. Natomiast powierzchnia w pełni konkurencyjnych gos-
podarstw warzywniczych była dwukrotnie większa od średniej powierzchni tych gospodarstw.
Zdolnościami do konkurencji wykazały się średnio duże gospodarstwa mleczne utrzymujące średnio
30,3 krów i o powierzchni 36,6 ha UR, w których Wk wynosił 1,45. W pełni konkurencyjne były nato-
miast gospodarstwa mleczne, utrzymujące przeciętnie 64 krowy i o powierzchni 73 ha UR. Wielkości
stad krów w gospodarstwach zdolnych do konkurencji i konkurencyjnych były większe od wartości
średnich w odpowiedniej klasie wielkości ekonomicznej odpowiednio o: 66 i 42%. Spośród gospo-
darstw trzodowych zdolnościami do konkurencji wykazały się gospodarstwa duże utrzymujące śred-
nio 172,4 SD świń i powierzchni 46,2 ha UR, w których Wk wynosił 1,16. Natomiast w pełni
konkurencyjne były gospodarstwa bardzo duże, utrzymujące 838,7 SD i o powierzchni 215,9 ha UR,
w których Wk wynosił 2,26. W tym przypadku różnica między wielkością stad trzody w gospodar-
stwach zdolnych do konkurencji i konkurencyjnych a średnią wielkością stada była bardzo duża.
W 2016 r. w gospodarstwie trzodowym utrzymywano średnio 69,1 sztuk świń, a około 7 w przeli-
czeniu na SD. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, spośród gospodarstw drobiowych w 2016 r.
monitoringiem FADN były objęte tylko gospodarstwa duże. Były one w pełni konkurencyjne. Wk wy-
nosił w nich bowiem 5,05. We wcześniejszych latach (tabela 25) duże gospodarstwa drobiowe były
także w pełni konkurencyjne. Natomiast gospodarstwa średnio duże wykazywały zdolności do kon-
kurencji. Wk wynosił w nich w latach 2012 i 2014 odpowiednio: 1,82 i 1,95.

16. Systemy produkcji rolniczej a obciążenia
środowiskowe i klimatyczne

Jak zaznaczono wyżej wpływ produkcji rolniczej na środowisko i klimat przejawia się przez emisję
gazów cieplarnianych, które powodują ocieplenie, a przez to zmiany klimatu. Do najważniejszych
gazów cieplarnianych zalicza się dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). Łączny
ich udział w całkowitej emisji wynosił w 2018 r. 99%. Spośród gazów cieplarnianych największy był
udział CO2, który w 2018 r. wynosił 81,8%. Udział pozostałych dwóch gazów był niższy i w roku tym
wynosił: CH4 - 11,8%, a N2O - 5,4. Mimo niskiego udziału metanu, jego odziaływanie na zmiany ocie-
plenia jest znaczące (25 razy większe niż CO2), a jeszcze większy ma podtlenek azotu (298 razy).
Udział rolnictwa w emisji tych gazów jest silnie zróżnicowany, na przykład w emisji CO2 jest śladowy.
W 2018 r. wynosił on zaledwie 0,3%. Zdecydowanie większy był udział rolnictwa w emisji metanu,
który w tym samym roku wynosił 29,9%. Jego źródłem w 89,5%% była fermentacja jelitowa u prze-
żuwaczy, 10,3% pochodziło z odchodów. Z kolei za emisję podtlenku azotu w 79,6%% odpowiadało
rolnictwo, z tego 69,5% wynikało ze stanu gleb (nawożenie mineralne i organiczne), 10% z odchodów
zwierzęcych i 0,1% ze spalonych resztek pożniwnych. Ze względu na różny wpływ wymienionych
gazów cieplarnianych na ocieplenie zostanie omówiona ich rola w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
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16.1. Systemy produkcji roślinnej a obciążenia
środowiskowo-klimatyczne

Ze względu na fakt, że udział rolnictwa w emisji CO2 jest śladowy (0,3%) nie ma potrzeby oma-
wiania jego roli. Istotną rolę odgrywa rolnictwo w emisji podtlenku azotu, za którą odpowiada przede
wszystkim produkcja roślinna. Spośród całkowitej emisji N2O z rolnictwa, 87,3% pochodziło ze stanu
gleb związanego z azotowym nawożeniem mineralnym i organicznym, 10% z odchodów zwierzęcych
i 0,1% ze spalanych resztek pożniwnych. Na poziom emisji związanej z nawożeniem wpływa system
produkcji rolniczej.

W literaturze przedmiotu, przyjmując jako kryterium stopień uzależnienia rolnictwa od przemy-
słowych środków produkcji i możliwości realizacji rozwoju zrównoważonego wyróżnia się następujące
systemy produkcji rolniczej: konwencjonalny, ekologiczny i integrowany oraz system rolnictwa
precyzyjnego.

Rolnictwo konwencjonalne według IUNG-PIB to sposób gospodarowania ukierunko-wany na
maksymalizację zysku, osiąganego dzięki dużej wydajności roślin i zwierząt. Wydajność tę uzyskuje
się dzięki wyspecjalizowaniu gospodarstw stosujących technologie produkcji oparte na dużym zużyciu
środków produkcji i małych nakładach robocizny (Adach 2016). Definicja ta jest dyskusyjna, gdyż
utożsamia ten system z intensywnym sposobem gospodarowania z wykorzystaniem przemysłowych
środków produkcji. Poprawniej system konwencjonalny definiuje Z. Wójcicki, wyróżniając w jego ra-
mach: systemy tradycyjne (historyczne, ekstensywne), systemy wielokierunkowej produkcji roślinnej
i zwierzęcej (średnio intensywne) oraz systemy rolniczej produkcji specjalistycznej (intensywne) (Wój-
cicki 2008). Uogólniając można stwierdzić, że system konwencjonalny w rolnictwie obejmuje różne
tra-dycyjne sposoby gospodarowania w rolnictwie różniące się poziomem intensywności produkcji,
stopniem dbałości o środowisko naturalne i zgodnością z dobrymi praktykami produkcji rolniczej.
Współcześnie w krajach wysoko rozwiniętych (USA, Belgii, Danii, Niderlandach i w Niemczech) rol-
nictwo konwencjonalne traktowane jest jako synonim dla wysokointensywnych, nowoczesnych sys-
temów produkcji rolniczej (Majewski 2008). W Polsce biorąc pod uwagę dualny charakter rolnictwa
można przyjąć, że system konwencjonalny obejmuje średnio i wysokointensywne gospodarstwa to-
warowe oraz drobne, nisko i nietowarowe ekstensywne gospodarstwa. System konwencjonalny (in-
tensywny i ekstensywny) dominuje w polskim rolnictwie. W 2016 r. jego udział w użytkach rolnych
wynosił około 96%35. Można z dużym stopniem prawdopodobieństwa przyjąć, że konwencjonalny
system produkcji w niskim stopniu sprzyja ograniczeniu emisji N2O, gdyż nie uwzględnia w dosta-
tecznym stopniu wskazań dobrych praktyk rolniczych.

Rolnictwo ekologiczne, to „system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, nie-
przetworzonych technologicznie” (Runowski 1996). Oznacza to, że w tym systemie produkcji nie
stosuje się środków ochrony roślin i nawozów pochodzenia przemysłowego. Można przyjąć stwier-
dzenie, że ze względu a to, iż w tym systemie stosuje się nawozy azotowe pochodzenia naturalnego
i organiczne w formie skompostowanego obornika emisja N2O będzie ograniczona. Jest to niewąt-
pliwie system przyjazny dla środowiska.
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System integrowanej produkcji rolniczej według Majewskiego, to „sposób gospodarowania, który
umożliwia realizowanie celów ekonomicznych i ekologicznych, poprzez świadome wykorzystanie sa-
moregulacyjnych mechanizmów agroekosystemów, zastosowanie nowoczesnych technik wytwarza-
nia, systematyczne usprawnianie zarządzania oraz wdrażania różnych form postępu, głównie
biologicznego, w sposób sprzyjający realizacji celów systemu” (Majewski 1996). W tym systemie pro-
dukcji w przeciwieństwie do ekologicznego dopuszcza się stosowanie przemysłowych środków pro-
dukcji (nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu itp.) jednak w ilościach
uzasadnionych naukowo i stosowanych w odpowiednich terminach agrotechnicznych. W tym sys-
temie w odniesieniu do produkcji roślinnej obowiązuje zasada „żywienie roślin”, a nie „nawożenie
gleby” jak w systemie konwencjonalnym. Podstawą systemu integrowanej produkcji rolniczej jest ho-
listyczne podejście do całego gospodarstwa oparte na wiedzy naukowej. W realizacji celów ekolo-
gicznych i ekonomicznych muszą być uwzględnione związki gospodarstwa z otoczeniem
przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Dzięki realizacji przyjętych zasad integrowany system
produkcji rolniczej nie prowadzi do nadmiernego obciążenia środowiska przyrodniczego. Mimo nie-
wątpliwych zalet integrowanego systemu produkcji rolniczej jego formalny zasięg jest niewielki.
W 2016 r. liczba gospodarstw deklarujących stosowanie tego systemu produkcji wynosiła 9116
(w tym 4207 z certyfikatem), a ich udział w użytkach rolnych stanowił zaledwie 0,19% (Rocznik Sta-
tystyczny Rolnictwa 2017].

„Rolnictwo precyzyjne (Precision Farming) jest to cały zespół technologii tworzący system rolniczy,
który dostosowuje wszystkie elementy agrotechniki do zmiennych warunków na poszczególnych
polach uprawnych” (Dominik 2010). Jego istotą jest wykorzystanie zaawansowanej techniki, w tym
satelitarnej i uwzględnienie zróżnicowania warunków glebowych i stanu roślin uprawnych na poszcze-
gólnych częściach pól. Dzięki identyfikacji zasobności gleby, jej struktury, stanu roślin i zachwaszcze-
nia możliwe jest precyzyjne dawkowanie nawozów i pestycydów w optymalnych terminach. System
ten, mimo że zorientowany jest na realizację celów ekonomicznych związanych z oszczędnym i bar-
dziej efektywnym wykorzystaniem chemicznych środków produkcji zapewnia również osiąganie ko-
rzyści środowiskowych (Majewski 2008). Obecnie zasięg rolnictwa precyzyjnego jest niewielki ze
względu na konieczne wysokie nakłady inwestycyjne. Z punktu widzenia N2O system rolnictwa pre-
cyzyjnego stwarza największe możliwości obniżenia emisji tego gazu. Ze względu na wysokie wy-
magania pod względem wiedzy rolniczej i koniecznych kosztów (badanie zasobności gleb,
odpowiednie urządzenia) wdrożenie tego systemu produkcji jest możliwe na ogół w gospodarstwach
o większej skali produkcji, a to będzie prowadziło do zmian struktury gospodarstw.

W tym miejscu należy również odnieść się do skutków poziomu intensywności gospodarowania.
Dominuje pogląd, że wyższy poziom intensywności produkcji sprzyja większej emisji gazów cieplar-
nianych z rolnictwa. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że poziom równowagi z punktu wi-
dzenia zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami może być zachowany przy różnych poziomach
intensywności produkcji. Ponadto przy wyższym poziomie intensywności produkcji obciążenie jed-
nostki produkcji gazami cieplarnianymi jest niższe (Havlik i in. 2014).

Ważnym czynnikiem związanym ze zmianami klimatycznymi jest woda. Wyniki badania wskazują,
że na poziom racjonalności gospodarowania wodą ma wpływ system uprawy roli. Spośród stoso-

35 Po odjęciu od całkowitej powierzchni użytków rolnych powierzchni w użytkowaniu gospodarstw ekologicznych (3,68%) i z sys-
temem integrowanym (0,19%) [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017].
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wanych systemów najbardziej sprzyjający oszczędnemu gospodarowaniu wodą są systemy: siewu
bezpośredniego i uproszczony-bezorkowy (Jadczyszyn 2010).

16.2. System produkcji zwierzęcej a obciążenia
środowiskowo-klimatyczne

Wyróżnia się podstawowe systemy chowu zwierząt: pastwiskowy, mieszany i przemysłowy.
Nazwy te są umowne. System pastwiskowy odnosi się głównie do chowu przeżuwaczy, ale dotyczy
także drobiu i świń utrzymywanych na wybiegach trawiastych. Z kolei system przemysłowy odnosi
się do zwierząt utrzymywanych w pomieszczenia zamkniętych i o większej koncentracji, żywionych
głównie paszami pochodzenia przemysłowego (drób, trzoda chlewna i częściowo przeżuwacze).
W systemie mieszanym występują w różnym stopniu obydwa elementy. Ważnym wskaźnikiem oceny
różnych systemów chowu zwierząt z punktu widzenia środowiska jest zużycie wody. Spośród trzech
wyróżnianych systemów chowu zwierząt w powszechnym odczuciu za najbardziej przyjazny dla śro-
dowiska uznaje się system pastwiskowy. Wyniki przeprowadzonych badań, przedstawionych w tabeli
27 przeczą tym opiniom.

TTabela 27. Zużycie wody (bezpośrednie i pośrednie) w różnych systemach chowu zwierząt (Litr/kg)

Źródło: Florek 2016.

Badania dotyczyły zużycia wody (pośredniego i bezpośredniego) w przeliczeniu na jednostkę pro-
duktu zwierzęcego. Pod uwagę wzięto zużycie wody w litrach na kg przyrostu żywca drobiowego,
wieprzowego, wołowego i baraniego oraz jaj i mleka. Z przedstawionych danych wynika, że najmniej-
sze zużycie wody wystąpiło w systemie przemysłowym. W produkcji żywca drobiowego, baraniego
i jaj zużycie wody w systemie przemysłowym było około 66% niższe niż w systemie pastwiskowym.
W produkcji żywca wołowego zużycie to było niższe o 53%. Jedynie w produkcji mleka zużycie wody
na kg mleka w systemie przemysłowym było podobne jak w systemie pastwiskowym. W ostatnich
kilkunastu latach zaobserwowano zwiększenie aktywności organizacji występujących w obronie praw
zwierząt. Tego typu działania, mimo że podejmowane są ze szlachetnych pobudek, wywołują w spo-

Wyszczególnienie
Systemy chowu

pastwiskowy mieszany przemysłowy
Drób rzeźny
Wskaźnik

9371
100

4987
53

2872
31

Żywiec wieprzowy
Wskaźnik

8723
100

6227
71

5224
60

Żywiec wołowy
Wskaźnik

21829
100

6227
71

5224
60

Żywiec barani
Wskaźnik

16311
100

8335
51

5623
34

Jaja
Wskaźnik

7644
199

3863
50

2872
38

Mleko
Wskaźnik

1191
100

956
80

1207
101
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łeczeństwie nastroje niechęci do producentów rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Wskazują
także na uciążliwości dla otoczenia (odory) związane z chowem zwierząt. Znajduje to wyraz w pro-
testach mieszkańców wsi przeciwko inwestycjom w budynki inwentarskie o większej koncentracji,
umownie określane jako fermy typu przemysłowego – industrialnego. Dotyczy to głównie budynków
do chowu trzody chlewnej i drobiu, a w mniejszym stopniu chowu bydła. 

Należy poważnie brać pod uwagę, że prowadzenie produkcji zwierzęcej, zwłaszcza produkcji
mleka i żywca trzodowego, to najbardziej uciążliwe prace w rolnictwie (ciągłość pracy, odory). Z tego
powodu grupa tych producentów wymaga społecznej akceptacji i ochrony. Hodowca zwierząt – pro-
ducent rolny niezależnie od wymagań dobrostanu zwierząt i środowiska musi uwzględniać dobro
własnej rodziny przez uzyskanie odpowiedniego poziomu dochodu zapewniającego byt oraz rozwój
gospodarstwa zgodnie z tempem wzrostu gospodarki narodowej. Spełnienie tych warunków wiąże
się niezależnie od innych czynników z koniecznością ciągłego wzrostu skali produkcji. Wzrost skali
produkcji zwierzęcej w gospodarstwach prowadzi do sytuacji konfliktowych na terenach wiejskich,
między rolnikami a ludnością nierolniczą. Chów trzody chlewnej i drobiu należy do działalności pro-
dukcji zwierzęcej stosunkowo luźno związanych z ziemią. Może być prowadzony na większą skalę
bez użytków rolnych. Problemem będącym źródłem konfliktów jest zagospodarowanie odchodów.
Te sytuacje konfliktowe o charakterze społecznym stanowią istotną barierę rozwoju gospodarstw.

Zagospodarowanie odchodów, szczególnie od trzody chlewnej i drobiu utrzymywanych w tzw.
systemie przemysłowym, postrzegane jest jako zagrożenie środowiskowe, ze względu na emisję me-
tanu. Emisja metanu z odchodów zwierzęcych stanowi 10% całkowitej emisji tego gazu z rolnictwa.
Wbrew potocznej opinii, nie jest to więc najważniejsze źródło emisji. Spośród różnych systemów
utrzymywania zwierząt: bezściołowego i ściołowego mniejsza emisja metanu występuje w systemie
ściołowym, wiskowych jak i uwięziowych. 

Głównym źródłem emisji metanu (89,5%) jest fermentacja jelitowa przeżuwaczy. Wpływ człowieka
na poziom emisji metanu z tego źródła jest jednak ograniczony, związany z systemem żywienia.
Trzeba dodać, że zrównoważona pod względem energii i białka dawka żywieniowa powoduje zmniej-
szenie emisji. Ponadto, jak stwierdza Havlik ze współpracownikami (Havlik i in. 2014) wpływ na poziom
emisji CO2 i metanu z produkcji zwierzęcej ma poziom intensywności produkcji. Wyższy poziom in-
tensywności produkcji (pasz) powoduje zmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie powierzchni
paszowej w przeliczeniu na jednostkę produktu. To stwierdzenie odnosi się także do poziomu inten-
sywności żywienia. 

17. Podsumowanie i wnioski
Gospodarczy rozwój krajów, w tym także Polski, szczególnie w dziedzinach przemysłu i usług,

spowodował relatywny spadek udziału rolnictwa w Produkcie Krajowym Brutto (PKB), nawet do 1%.
Nie oznacza to spadku znaczenia rolnictwa, które pozostaje podstawowym ogniwem gospodarki
żywnościowej. Zwiększa się natomiast znaczenie innych, nowych funkcji rolnictwa związanych z gos-
podarowaniem przestrzenią na terenach wiejskich, ochroną środowiska i klimatu.
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Szybszy wzrost kosztów pracy (głównie wynagrodzeń) w pozarolniczych działach gospodarki na-
rodowej i cen środków produkcji dla rolnictwa od cen zbytu produktów rolnych powoduje spadek
jednostkowej opłacalności produkcji rolniczej. Są to obiektywne procesy występujące we wszystkich
krajach gospodarki rynkowej. Wywołują one konieczność zwiększania przez rolników skali produkcji
w celu osiągnięcia satysfakcjonujących dochodów z gospodarstwa. Głównym sposobem zwiększania
skali produkcji w gospodarstwach jest wzrost ich powierzchni przez zakup lub dzierżawę ziemi.
Zwiększanie skali produkcji przez wzrost poziomu intensywności produkcji jest ograniczone barierami
występującymi po stronie popytu. Tempo zmian struktury gospodarstw przez zwiększanie ich po-
wierzchni jest uzależnione od tempa wzrostu gospodarczego kraju, które warunkuje tworzenie miejsc
pracy poza rolnictwem na terenach wiejskich.

Zachodzące w rolnictwie procesy koncentracji produkcji, głównie zwierzęcej są źródłem sprzecz-
ności między koniecznością intensyfikacji i specjalizacji produkcji, a ochroną środowiska przyrodni-
czego i klimatu, a także między ludnością nierolniczą i rolniczą na terenach wiejskich. Wzrost
zainteresowania społeczeństwa dobrostanem zwierząt wywołuje konflikty z hodowcami. Powstają
także sprzeczności między celami polityki rolnej, zakładającej utrzymywanie i wspieranie „małych gos-
podarstw”, a rolnikami prowadzącymi wysokotowarowe gospodarstwa, które ściślej współpracują
z przedsiębiorstwami handlu i przetwórstwa rolniczego.

Pozycja polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej (UE) jest znacząca, ze względu na duży potencjał
produkcyjny, głównie ziemi i pracy. Zasoby pracy w rolnictwie polskim są szczególnie wysokie. Udział
zatrudnionych w rolnictwie w liczbie pracujących ogółem wynosi aktualnie około 15%. Jest to zasób
bardzo duży, jednak z uwagi na niemożność jego racjonalnego wykorzystania skutkuje niską wydaj-
nością pracy rolnictwa polskiego. 

Produkcja rolnicza w Polsce jest ważnym elementem w handlu zagranicznym. Od wielu lat osią-
gane wysokie dodatnie saldo w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, przyczynia się
do dodatniego salda handlu zagranicznego ogółem. Niepokojącym wyjątkiem jest wysokie ujemne
saldo handlu zagranicznego zwierzętami żywymi, głównie prosiętami i warchlakami. Import tych zwie-
rząt w 2019 r. wynosił około 8 mln sztuk, przy bardzo niskim eksporcie tych zwierząt.

Integracja Polski z UE przyczyniła się do silnego wzrostu towarowej produkcji rolniczej. W latach
2004-2018 zwiększyła się ona o 88%. Silniejszy był wzrost produkcji zwierzęcej, gdyż wynosił 105%,
a w tym produkcji żywca wołowego o 208%, żywca kurzego (brojlerów) o 205%. Najmniejszy był
wzrost produkcji żywca wieprzowego, gdyż tylko o 25%.

Rolnictwo polskie na tle wybranych krajów UE (Europy Zachodniej) wyróżnia się bardzo małą
średnią powierzchnią gospodarstw. W 2016 r. wynosiła 10 ha UR i była około 5 razy mniejsza od
średniej powierzchni w takich krajach jak: Dania, Francja, Niemcy i Niderlandy. Powierzchnia ta była
podobna do gospodarstw węgierskich. Polska ma znaczący udział w europejskim pogłowiu krów
mlecznych, kur niosek i trzody chlewnej, zajmując w 2018 r. odpowiednio miejsce: trzecie, drugie-
i szóste.
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Polskie rolnictwo jest znaczącym emitentem gazów cieplarnianych, głównie metanu i podtlenku
azotu oraz w śladowych ilościach dwutlenku węgla. Średni udział emisji gazów cieplarnianych z rol-
nictwa w emisji ogółem wynosił 8% w 2018 r. Średnia ta nie odzwierciedla faktycznego znaczenia
rolnictwa. Udział rolnictwa w całkowitej emisji dwutlenku węgla jest śladowy, wynosi zaledwie 0,3%
i pod tym względem nie odgrywa istotnej roli. Jest jednak znaczący w emisji metanu, bo jego udział
w całkowitej emisji wynosi 29,9%. Głównym źródłem emisji tego gazu jest produkcja zwierzęca,
w tym 89,5% pochodzi z fermentacji jelitowej, 10,3% z odchodów, a 0,2% ze spalania resztek poż-
niwnych. W zdecydowanie większym stopniu, gdyż w 79,6%% odpowiadało rolnictwo za emisję pod-
tlenku azotu, z tego 69,5% pochodziło z użytkowania gleb, 10% z odchodów zwierzęcych i 0,1% ze
spalania resztek pożniwnych.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce jest bardzo niekorzystna. Wyrazem tego
jest mała średnia powierzchnia gospodarstw (10 ha UR), będąca skutkiem znacznego udziału gos-
podarstw małych (do 20 ha UR). Ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw w 2016 r. wynosił 81,1%,
a użytkowały one 47,5% całkowitej powierzchni UR. Występujące procesy koncentracji przyczyniają
się do poprawy sytuacji w tym zakresie. Nie znajdują jednak odzwierciedlenia w oficjalnych statysty-
kach ze względu na znaczny udział „nieformalnych dzierżaw” gruntów rolnych.

Nie znajduje potwierdzenia teza, według której organizacja produkcji w gospodarstwach małych
jest bardziej przyjazna środowisku i klimatowi. Wyniki badań wskazują, że w tych gospodarstwach
w strukturze zasiewów dominowały zboża. Ich udział w 2016 r. wynosił 76% i przekraczał dopusz-
czalny ze względów agrotechnicznych udział, który wynosi 66%. Niski był w nich udział roślin struk-
turotwórczych (motylkowatych) i przemysłowych oraz niski udział gleb wapnowanych. Tylko 10%
gospodarstw tej grupy stosowało wapnowanie, natomiast w pozostałych grupach – do 30%. Około
50% tych gospodarstw nie utrzymywało inwentarza żywego i nie stosowało nawożenia nawozami
naturalnymi (obornikiem) co skutkowało niezrównoważonym bilansem substancji organicznej w glebie,
przyczyniając się do jej degradacji. Te fakty wskazują w sposób jednoznaczny, że dotychczasowe
twierdzenia, iż gospodarstwa o mniejszej powierzchni (pomocnicze) bardziej sprzyjają środowisku
i klimatowi są nieprawdziwe. 

Nie potwierdza się także teza, że gospodarstwa małe są szczególnie predystynowane do pro-
dukcji ekologicznej. Ich udział w grupie gospodarstw małych był niski, wynosi 0,9%, a w podgrupie
do 5 ha tylko 0,2%, natomiast w grupie 20-50 ha 6,9%. Gospodarstwa małe mają bardzo wysokie
zasoby pracy, które nie są racjonalnie wykorzystane.

Polska jest znaczącym producentem mleka. W 2018 r. zajmowała trzecie miejsce, po Niemczech
i Francji pod względem liczby utrzymywanych krów mlecznych, a pod względem produkcji mleka
miejsce piąte, ze względu na niższą wydajność krów mlecznych. Zdecydowanie różniła się poziomem
koncentracji chowu krów. W 2013 r. średnie stado mlecznych krów w Polsce nie przekraczało 
10 sztuk i było kilkukrotnie mniejsze od średnich stad w Danii (157 sztuk), w Niderlandach i Wielkiej
Brytanii (po 83 sztuk) oraz Słowacji i Węgrzech, gdzie utrzymywano średnio około 20 krów w gos-
podarstwie.
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W Polsce w 2016 r. liczba gospodarstw mlecznych zdolnych do rozwoju i konkurencji wynosiła
97,2 tys., a ich udział w całkowitej liczbie tych gospodarstw – 36,4%. W gospodarstwach tych znaj-
dowało się 79,9% pogłowia krów mlecznych, a udział w produkcji mleka wynosił 84,4%, dzięki wy-
ższej wydajności mlecznej. Średnie stado krów w tej grupie gospodarstw liczyło przeciętnie 19,4 szt. 

W latach 2004-2017 wystąpił wzrost pogłowia bydła i jednocześnie pogłębiło się jego terytorialne
zróżnicowanie. W ośmiu województwach pogłowie bydła zwiększyło się, natomiast w pozostałych
uległo zmniejszeniu, najsilniej w województwach podkarpackim (o 53,6%) i małopolskim (o 37,5%).
W 2004 r. w pięciu województwach lokowało się 59,4% pogłowia bydła, a w 2017 r. w pięciu
województwach było 67,2% pogłowia. Najwięcej w województwach: mazowieckim, podlaskim
i wielkopolskim. 

W latach 2004-2017 miał miejsce spadek pogłowia krów mlecznych. Skutkiem tego był spadek
udziału krów mlecznych w pogłowiu bydła. Zwiększył się natomiast udział krów ras mięsnych i w
typie mięsno–mlecznym. Spadek pogłowia krów był nierównomierny. W trzech województwach: pod-
laskim, wielkopolskim i lubuskim pogłowie krów zwiększyło się odpowiednio o: 23; 11,7 i 8%. Nato-
miast w pozostałych zmniejszyło się, najsilniej w podkarpackim (o 63,6%), małopolskim (o 52,9%),
świętokrzyskim (o 45,9%) i śląskim (o 37%). Pogłębiło się równocześnie terytorialne zróżnicowanie
pogłowia krów mlecznych. W 2004 r. w pięciu województwach było 61,5%, a w 2017 r. w tych wo-
jewództwach było już 68,4% pogłowia krów. Największe pogłowie krów mlecznych występowało
w województwach: mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. Ich udział w całkowitym pogłowiu wy-
nosił odpowiednio: 20,65; 19,52 i 11,89%. Występujące i pogłębiające się terytorialne zróżnicowanie
pogłowia krów należy ocenić jako niekorzystne.

Do niedawna Polska należała do czołowych producentów żywca wieprzowego w Unii Europejskiej.
Jeszcze w 2010 r. zajmowała trzecią pozycję za Niemcami i Hiszpanią. Obecnie zajmujemy pozycję
szóstą za Francją, Danią i Niderlandami. Występują także duże różnice w poziomie koncentracji chowu
świń określonej wielkością utrzymywanych stad. W Polsce w 2013 r. średnie stado świń liczyło 40 sztuk.
Natomiast w Danii i Niderlandach odpowiednio: 3096 i 2220 sztuk, a w Niemczech 484 sztuki. Niewielka
liczebność stada w gospodarstwach polskich była efektem dużej liczby drobnych gospodarstw trzo-
dowych. W 2016 r. udział drobnych producentów, utrzymujących do 9 sztuk wynosił 39,8%. Wystąpiły
bardzo duże różnice w obsadzie sztuka/100 ha UR. W Polsce obsada ta była bardzo niska. W 2018 r.
wynosiła 79 sztuk/100 ha UR, natomiast w Niderlandach i Danii odpowiednio: 691 i 473 sztuki. Istniejące
różnice wskazują na znaczny potencjał produkcyjny trzody chlewnejw Polsce, czego dowodem jest
województwo wielkopolskie, które wyróżniło się w 2018 r. obsadą wynoszącą 220 sztuk/100 ha. Cał-
kowity potencjał w zakresie chowu trzody w Polsce można określić na poziomie 25 mln sztuk. Można
go osiągać przy obsadzie 166 sztuk/100 ha. Występuje również silne zróżnicowanie regionalne. W
2004 r. w pięciu województwach znajdowało się 61,8% całkowitego pogłowia trzody chlewnej, nato-
miast w 2017 r. w pięciu województwach było 71,4% pogłowia świń. Największy udział miały woje-
wództwa: wielkopolskie 35,85%; kujawsko-pomorskie 10,8% i łódzkie 9,48%.

Systematyczny spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce wystąpił po 2007 r. i obecnie wynosi
około 11 mln sztuk. Dominuje opinia, że przyczyną spadku pogłowia była pogarszająca się opłacal-
ność produkcji żywca wieprzowego. Wyniki badań wskazują, że opłacalność tej produkcji ściśle wiąże
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się ze skalą produkcji. Wszystkie parametry techniczne charakteryzujące proces produkcji żywca
wieprzowego (plenność macior, wykorzystanie pasz, ceny zbytu) przyjmują wyższe wartości wraz ze
wzrostem skali produkcji. Potwierdzeniem tej tezy, jest fakt że zasadniczy spadek pogłowia wystąpił
w gospodarstwach trzodowych utrzymujących mniejsze stada (do 200 sztuk). W tej grupie gospo-
darstw w analizowanych latach 2007–2019 pogłowie zmniejszyło się o około 7 mln sztuk. Zwiększyło
się natomiast pogłowie trzody w gospodarstwach większych, jednak nie zrekompensowało to
spadku. Przyczyną tego stanu rzeczy były i są bariery utrudniające rozwój chowu trzody chlewnej
w większej skali. W małym stopniu mają one charakter ekonomiczny. W większym stopniu polityczno-
administracyjny, przejawiający się w utrudnionym dostępie do ziemi (zagospodarowanie odchodów)
i trudnościami w procesie uzyskiwania stosownych zezwoleń na realizację inwestycji w chlewnie.
Istotny jest także opór lokalnych społeczności argumentowany uciążliwościami środowiskowymi
(odory, hałas). Jest to sytuacja trudna do racjonalnego wyjaśnienia. Zasadnym jest pytanie: Czy na
wsi jest jeszcze miejsce dla producentów rolnych? 

Polska należy do czołowych producentów drobiu w Unii Europejskiej. W 2018 r. zajmowała drugą
pozycję pod względem liczby utrzymywanych niosek, bezpośrednio za Niemcami. Wśród produkcji
drobiarskiej dominującą pozycję zajmuje drób kurzy. Jego udział w całkowitej produkcji drobiarskiej
w 2017 r. wynosił 92%. Występują bardzo duże różnice w poziomie koncentracji chowu drobiu.
W Polsce w 2013 r. średnia wielkość stada niosek wynosiła 98 sztuk, natomiast w Niderlandach
i Wielkiej Brytanii odpowiednio: 33,4 i 1,8 tys. sztuk. Niska średnia wielkość stada niosek w Polsce
jest spowodowana dużą liczbą drobnych gospodarstw prowadzących przydomowy chów kur.
W 2017 r. udział gospodarstw utrzymujących stada niosek powyżej 10 tys. sztuk wynosił zaledwie
0,1%, ale w tych gospodarstwach znajdowało się 69,9% całkowitego pogłowia niosek. Występuje
również silne zróżnicowanie terytorialne. Trzeba podkreślić, że 41,2% całkowitego pogłowia drobiu
znajdowało się w dwóch województwach: mazowieckim (23,0%) i wielkopolskim (18,2%).

Istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność polskich gospodarstw jest skala produkcji
zależna od powierzchni gospodarstw i liczby utrzymywanych zwierząt. Minimalna powierzchnia gos-
podarstw wyspecjalizowanych w uprawach polowych (typ 15 – wyspecjalizowanych w uprawie zbóż,
roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona) zdolnych do konkurencji wynosiła 80 ha UR
(Wk 0,98). Natomiast gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach różnych roślin (typ 16) 50 ha
UR (Wk 1,17). Powierzchnia w pełni konkurencyjnych gospodarstw w tym typie wynosiła 710 ha UR
(Wk 2,2). Minimalna powierzchnia zdolnych do konkurencji gospodarstw sadowniczych i warzywni-
czych wynosiła odpowiednio: 17,7 i 7 ha UR. Natomiast powierzchnia w pełni konkurencyjnych gos-
podarstw warzywniczych wynosiła 11,6 ha UR. Minimalna wielkość zdolnych do konkurencji
gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka wynosiła 36,6 ha UR, w których utrzymywano
30 krów mlecznych. Natomiast średnia powierzchnia w pełni konkurencyjnych gospodarstw w tym
typie wynosiła 73 ha UR, na których utrzymywano 64 krowy mleczne. Minimalna powierzchnia zdol-
nych do konkurencji gospodarstw trzodowych wynosiła natomiast 46,2 UR, w których utrzymywano
174,2 SD trzody chlewnej (1600 sztuk fizycznych). Natomiast w pełni konkurencyjne gospodarstwo
trzodowe użytkowało 215,9 ha UR i utrzymywało 838,7 SD trzody (7500 sztuk fizycznych). W pełni
konkurencyjne były duże gospodarstwa drobiowe, użytkujące 33,7 ha UR i 192,8 SD, co odpowiada
48,2 tys. kur. 
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Udział rolnictwa w emisji dwutlenku węgla jest śladowy. Wynosi zaledwie 0,3% całkowitej emisji
tego gazu. Istotny jest wpływ rolnictwa na emisję metanu i podtlenku azotu. Z rolnictwa pochodzi
ok. 30% metanu i 79,6% podtlenku azotu. Głównym źródłem metanu z rolnictwa jest produkcja zwie-
rzęca. Natomiast 89,5% emisji tego gazu pochodzi z fermentacji jelitowej przeżuwaczy, a 10% z od-
chodów zwierzęcych. Możliwości zmniejszenia emisji z fermentacji jelitowej są ograniczone. Można
ją zmniejszyć przez zrównoważoną dawkę żywieniową w odniesieniu do energii i białka. Około 10%
emisji metanu pochodzi natomiast z odchodów zwierzęcych. Ograniczenie emisji metanu z tego
źródła wiąże się z właściwym składowaniem odchodów, w tym na płytach gnojowych z zadaszeniem.
Wskazanym jest kompostowanie obornika i doglebowa aplikacja nawozów naturalnych (nawozy
płynne, gnojowica i gnojówka) i szybkie wymieszanie obornika z glebą. Stosowanie tych zaleceń
wiąże się z poziomem profesjonalizacji producentów rolnych, który pozostaje w związku ze skalą
produkcji. Za emisję podtlenku azotu z rolnictwa w 87,3% odpowiada sposób użytkowania gleb zwią-
zany ze stosowaniem nawozów azotowych pochodzenia przemysłowego i organicznego. Spośród
systemów produkcji rolniczej: konwencjonalnego, integrowanego, a w jego ramach precyzyjnego
i ekologicznego najbardziej sprzyjający ograniczeniu emisji podtlenku azotu jest system ekologiczny.
Ze względu na niewielki obecnie jego zasięg (około 3,3% powierzchni UR) nie będzie on zapewne
w najbliższych latach systemem dominującym, mimo zakładanego w UE jego zwiększenia do 25%
do 2030 r. Realnym i skutecznym sposobem ograniczenia emisji podtlenku azotu jest wdrożenie sys-
temu integrowanego i w jego ramach systemu rolnictwa precyzyjnego. Wdrożenie tego systemu
wiąże się z poziomem profesjonalizacji producentów rolnych, który jest uzależniony od skali produkcji. 

Systemy utrzymania zwierząt wpływają na zużycie wody w przeliczeniu na jednostkę produktu.
Wbrew potocznym opiniom o korzystnym wpływie systemu pastwiskowego na środowisko zużycie
wody w tym systemie jest wyższe niż w tzw. „systemie przemysłowym”. Różnice na korzyść systemu
przemysłowego są znaczne. W chowie drobiu rzeźnego zużycie wody w przeliczeniu na jednostkę
produkcji w systemie przemysłowym jest o 69% niższe. W produkcji żywca wieprzowego różnica ta
wynosi 40%, w produkcji żywca baraniego 66%, a w produkcji jaj 62%. W produkcji mleka różnice
nie występują. Także wyniki badań wskazują, że wzrost poziomu intensywności produkcji nie powo-
duje zwiększenia emisji gazów i zużycia wody na jednostkę produkcji.

Przeprowadzona analiza upoważnia do sfomułowania następujących rekomendacji:
•   Występujące tendencje w zakresie kształtowania się kosztów czynników produkcji: pracy, ziemi

i kapitału, polegające na szybszym tempie wzrostu kosztów pracy (w gospodarce narodowej)
i cen środków produkcji dla rolnictwa, od cen zbytu produktów rolnych, powodują spadek jedno-
stkowej opłacalności produkcji wywołując konieczność zwiększania skali produkcji. Zachodzi pilna
potrzeba usuwania barier utrudniających poprawę struktury obszarowej gospodarstw polegającej
na powiększaniu ich powierzchni i skali produkcji. W tym celu należy: 

– ułatwić przepływ ziemi z gospodarstw małych o charakterze pomocniczym do gospodarstw
towarowych przez zmianę systemu ubezpieczeń rolników (KRUS) oraz usunięcie ustawowych
barier w obrocie ziemią, 

– uregulować system dzierżawy gruntów w celu wyeliminowania nieformalnych dzierżaw
(konieczna ustawa o dzierżawie gruntów), 

– objąć rolników systemem podatku dochodowego. 
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•    Nie została potwierdzona hipoteza, „że występujące w małych gospodarstwach systemy produkcji
są przyjazne  środowisku i korzystnie wpływają na klimat w przeciwieństwie do gospodarstw
o większej skali produkcji, zwłaszcza zwierzęcej, które silniej obciążają środowisko i przyczyniają
się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych”.

•   W celu ograniczenia zużycia wody i emisji gazów cieplarnianych, głównie metanu i podtlenku azotu
należy wspierać integrowany i ekologiczny system produkcji rolniczej i uproszczone systemy uprawy
roli, łącznie z siewem bezpośrednim. W produkcji zwierzęcej promować należy ściołowe systemy
utrzymania zwierząt oraz stosowanie prawidłowych metod składowania nawozów naturalnych.

•   Podjąć działania w celu uregulowania zasad inwestowania w budynki inwentarskie na terenach
wiejskich. Większość gmin w Polsce nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego. Brak
tych uregulowań utrudnia budowę  budynków inwentarskich o większej skali, szczególnie dla
trzody chlewnej.

•   Chów zwierząt o większej skali produkcji, niesłusznie nazywany przemysłowym, wbrew potocznym
opiniom nie musi nadmiernie obciążać środowiska. Decydują o tym stosowane technologie pro-
dukcji i stopień profesjonalizacji producentów rolnych. Z tego względu należy wspierać wdrażanie
produkcji ograniczających emisję odorów.
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