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Wstęp

• System Monitoringu Suszy Rolniczej, który prowadzony jest

przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –

Państwowy Instytut Badawczy (IUNG – PIB) w Puławach na

zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

• Dane z gospodarstw rolnych prowadzących nieprzerwanie

rachunkowość dla Polskiego Farm Accountancy Data

Network) (Polski FADN) w latach 2006 – 2013.



Wstęp
• Dane z gospodarstw rolnych prowadzących nieprzerwanie rachunkowość

dla Polskiego Farm Accountancy Data Network) (Polski FADN).

• Polski FADN corocznie zbiera dane z ok 12,3 tys. gospodarstw rolnych o
wielkości ekonomicznej równej lub większej od 4 tys. euro SO, w tym 98%
stanowią indywidualne gospodarstwa rolne.

• Zbiór gospodarstw jest w pełni reprezentatywny dla ok. 730,9 tys.
gospodarstw w Polsce.

• Dla potrzeb FADN zbieranych jest około 1 tys. różnych danych
charakteryzujących gospodarstwo rolne. Odzwierciedlają one potencjał
produkcyjny (m.in. zasoby ziemi i kapitału oraz nakłady pracy, przyrodnicze
warunki gospodarowania), organizację produkcji, efekty produkcyjne, strukturę
wartości produkcji i koszty, sytuację ekonomiczną i możliwości rozwoju.
Szczególna uwaga zwrócona jest na elementy związane ze Wspólną Polityką
Rolną (m.in. dotacje).



Wstęp

System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) => obszary

(gminy) szczególnie zagrożone suszą rolniczą w latach 2006 –

2013

Dane z gospodarstw rolnych prowadzących nieprzerwanie

rachunkowość dla Polskiego Farm Accountancy Data

Network) (Polski FADN) w latach 2006 – 2013 =>

gospodarstwa rolne z obszarów (gmin) szczególnie zagrożonych

suszą rolniczą w latach 2006 – 2013



Metoda
• W Polsce na podstawie SMSR wydzielono 96 gmin (3,9% gmin ogółem) szczególnie

zagrożonych suszą rolniczą, w których zagrożenie to wystąpiło, dla co najmniej jednego

gatunku lub grupy roślin uprawnych i w co najmniej jednym z wydzielonych przez IUNG

– PIB okresów wegetacji roślin, w nie mniej niż siedmiu z ośmiu lat objętych analizą (lata

2006-2013).

województwo wielkopolskie – 30 gmin, 

województwie  łódzkie – 23 gmin,  

województwo kujawsko – pomorskie – 21 gmin, 

województwo lubuskie – 14 gmin

województwo dolnośląskie – 8 gmin



Metoda
Przeciętna 

pow.gospoda

rstwa

rolnego (UR)

Przeciętna 

liczba 

gospodarstw 

rolnych

Gminy szczególnie 

zagrożone 

wystąpieniem 

suszy rolniczej

13,8 552

Polska ogółem 10,3 516

Średnia powierzchnia UR gospodarstwa rolnego w gminach 

w Polsce w 2017 r.

Liczba gospodarstw rolnych w gminach w Polsce w 2017 r.

Źródło: opracowanie  na podstawie danych ARiMR za 2017 r.



Metoda
Wskaźnik

Waloryzacji 

Rolniczej 

Przestrzeni 

Produkcyjnej 

(WWRPP) 

(pkt.)

Wskaźnik

Cenności 

Przyrodniczo-

Turystycznej

(WCPT)

(%)

Gminy szczególnie 

zagrożone 

wystąpieniem suszy

rolniczej

62,9 34,2

Polska ogółem 66,8 35,6

Przeciętna wielkość wskaźnika WWRPP (pkt.) w gminach w 

Polsce 

 wskaźnik WRPP poniżej 52 pkt. 

 wskaźnik WRPP co najmniej 52 i mniej niż 66,8 pkt. 

 wskaźnik WRPP co najmniej 66,8 pkt. 

<0,0% - 10,0%)

<10,0% - 20,0%)

<20,0%- 35,6%)

<35,6% - 50,0%)

<50,0% - 60,0%)

<60,0 - 100,0%>

Udział obszarów cennych przyrodniczo-turystycznie 

(wg. wskaźnika WCPT) w powierzchni ogółem gmin w Polsce

Źródło: opracowanie  na podstawie danych IUNG-PIB



Metoda

Gospodarstwa z gmin 
szczególnie zagrożonych 

wystąpieniem suszy 
rolniczej (293)

Gospodarstwa z 
gruntami o 

wskaźniku bonitacji 
gleb (=<0,7) (108)

Gospodarstwa z 
gruntami o 

wskaźniku bonitacji 
gleb (>0,7) (185)

Gospodarstwa z gmin 
pozostałych (4286)

Gospodarstwa z 
gruntami o 

wskaźniku bonitacji 
gleb (=<0,7) (1608)

Gospodarstwa z 
gruntami o 

wskaźniku bonitacji 
gleb (>0,7) (2678)

• Analizą porównawczą objęto grupę 293 gospodarstw z gmin (96) szczególnie
zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej i 4286 gospodarstw pozostałych,
które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach

2006 – 2013



Wyniki badań (potencjał produkcyjny gospodarstw)
Wyszczególnienie Jedn. Gospodarstwa na glebach 

słabszych (WBG =<0,7):

Gospodarstwa na 

glebach lepszych 

(WBG>0,7):
szczególnie 

zagrożone 

suszą 

rolniczą

pozostałe szczególnie 

zagrożone 

suszą 

rolniczą

pozostałe

Udział gospodarstw położonych na  

ONW
% 95,4 89,8 47,6 36,4

Wskaźnik bonitacji gleb własnych - 0,5 0,5 1,1 1,1

Powierzchnia użytków rolnych, w 

tym:
ha 30,2 35,8 37,8 37,0

- grunty dzierżawione % 12,3 21,8 18,5 22,4

Nakłady pracy ogółem na 1 ha UR godz. 133,4 124,4 117,8 111,3

Wartość aktywów na 1 AWU tys.zł 256,9 280,4 347,4 368,7

Źródło: opracowanie na podstawie danych Polskiego FADN



Wyniki badań (wyniki produkcyjne)
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Źródło: opracowanie na podstawie danych Polskiego FADN



Wyniki badań (produktywność)

Wyszczególnienie Jedn. Gospodarstwa na glebach 
słabszych (WBG =<0,7):

Gospodarstwa na 
glebach lepszych 

(WBG>0,7):

szczególnie 
zagrożone 

suszą 
rolniczą

pozostałe szczególnie 
zagrożone 

suszą 
rolniczą

pozosta
łe

Produktywność ziemi
tys.zł/ha UR 5,6 6,1 6,2 6,8

Produktywność kapitału
% 34,6 37,1 32,1 35,4

Wydajność pracy
tys.zł/AWU 86,4 104,0 111,6 119,8

Źródło: opracowanie na podstawie danych Polskiego FADN



Wyszczególnienie Jedn. Gospodarstwa na glebach 
słabszych (WBG =<0,7):

Gospodarstwa na 
glebach lepszych 

(WBG>0,7):

szczególnie 
zagrożone 

suszą 
rolniczą

pozostałe szczególnie 
zagrożone 

suszą 
rolniczą

pozosta
łe

Dochód z gospodarstwa tys.zł 54,6 73,1 85,1 89,4

Dochód z gospodarstwa 

na 1 ha UR tys.zł/ha UR 1,8 2,0 2,3 2,4

Dochód z gospodarstwa

na 1 ha UR bez dopłat

ONW
tys.zł/ha UR 1,6 1,8 2,2 2,3

Wyniki badań (sytuacja ekonomiczna)

Źródło: opracowanie na podstawie danych Polskiego FADN



Wyniki badań (sytuacja inwestycyjna)
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Źródło: opracowanie na podstawie danych Polskiego FADN



Podsumowanie
Analiza wykazała, że niezależnie od jakości posiadanych gleb gospodarstwa

szczególnie zagrożone wystąpieniem suszy rolniczej w porównaniu z gospodarstwami

pozostałymi:

• mają większe zatrudnienie w przeliczeniu na 1 ha UR i mniejsze uzbrojenie pracy. Nie

można wykluczyć, że w przypadku tych gospodarstw gorsze techniczne uzbrojenie

pracy ogranicza im stosowanie bardziej efektywnych technologii, których funkcją jest

również ograniczanie skutków suszy,

• w mniejszym stopniu korzystają z dzierżawy ziemi,

• mają gorsze wyniki produkcyjne, co ma swój wyraz w mniejszych wydajnościach

poszczególnych czynników produkcji,



Podsumowanie
• mają mniejszą motywację do inwestycji, co w ich przypadku

jest efektem gorszej sytuacji ekonomicznej, o czym informuje

ich dochód z gospodarstwa rolnego. Sytuacja ta martwi

zwłaszcza w gospodarstwach szczególnie zagrożonych

wystąpieniem suszy rolniczej na glebach słabszych, w których

stwierdzono ujemną stopę reprodukcji majątku trwałego.



Dziękuję za uwagę


