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Drobne gospodarstwa rolne (DGR)

Small Agricultural Holdings or Small Farms 

(SAH)
W literaturze istnieje duże zróżnicowanie odnośnie pojęcia małego

(drobnego) gospodarstwa / The literature presents a very diversified take 
regarding the notion of a small farm.

Określane jest ono w oparciu o: / It is defined on the basis of:

- wielkość ekonomiczną wyrażona w ESU (European Size Unit) / The economic size expressed 
in ESU (European Size Unit)

- liczbę hektarów użytków rolnych / The surface of arable land, CAL (in hectares [ha])

- liczbę utrzymywanych zwierząt / Livestock population

- udział w rynku (przeznaczenie produkcji) / The market share (output allocation )

- wolumen nakładów / The volume of expenditures,

- wielkość zasobową siły roboczej (AWU - Annual Working Units) / The size of Annual 
Working Units (AWU)

- wartość standardowej produkcji (SO – Standard Output), wyrażana w Euro. / Standard 
output value (SO), expressed in EUR.
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Drobne gospodarstwa rolne (DGR) /

Small Agricultural Holdings (SAH)
Przyjmując kryterium: / Adopting the criterion of:

• Powierzchni, gospodarstwa małe (drobne) to te, których powierzchnia jest: / Total area, 
small farms are those holdings with the area:

– mniejsza niż 2 ha UR, lub mniejsza niż 5 ha UR, / Smaller than 2 ha of Cultivated 
Agricultural Land (CAL), or smaller than 5 ha CAL,

• Standardowej produkcji (Standard Output SO):

– gospodarstwa bardzo małe osiągają SO na poziomie poniżej 8  tys. Euro, / Very small 
farms obtain the SO level lower than EUR 8 thousand,

– gospodarstwa  małe osiągają SO na poziomie  od 8 tys. do 25 tys. Euro, / Small farms 
obtain the SO level in the range of EUR 8 thousand to EUR 25 thousand,

• Udziału w rynku (Semi-Subsistence Farm SSF): / Market share (Semi-Subsistence Farms 
[SSF])

– gospodarstwa niskotowarowe to takie, które przeznaczają na rynek mniej niż 50% 
wytworzonej produkcji. / Semi-Subsistence Farms are farms which allocate less than 
50% of their output to the market
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• W 2010 r. w całej Unii Europejskiej funkcjonowało 

5,13 mln małych gospodarstw rolnych (osiągających 

poniżej 2 000 Euro standardowej produkcji tzw. SO –

Standard Output), biorąc zaś pod uwagę 

gospodarstwa poniżej 5 ha to liczba ta wynosiła 8,06 

mln

• In 2010 in the whole of the European Union there 

were 5.13 million small farms (with the SO below 

EUR 2,000), whereas taking into consideration the

farms with the total area smaller than 5 ha, this 

number was 8.06 million. 



• Do gospodarstw drobnych (biorąc pod uwagę kryterium powierzchni) 
zalicza się te podmioty, które gospodarują na powierzchni od 1 do 5 ha. / 
Entities operating on the area between 1 ha to 5 ha are considered small 
(using the area criterion).

• Dane PSR 2010 wskazują, że średnia wielkość gospodarstwa w Polsce to 
9,76 ha. / National Agricultural Census 2010 (NAC 2010) data indicate that 
the average farm area in Poland is 9.76 ha.

• Czy wobec tego funkcje pełnione przez DGR różnią się znacząco od 
funkcji pełnionych przez większe gospodarstwa rolne? / In relation 
therewith, are functions of Small Agricultural Holdings substantially 
different from those of bigger farms?
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Polska – 1 550 tys. gospodarstw rolnych / Poland - 1,550 thousand 

farms
Gospodarstwa do 5 ha UR stanowią 55% ogółu gospodarstw rolnych 

w Polsce. / Farms with the total area up to 5 ha UR constitute 55% of the 

total of farms in Poland.

W grupie tej gospodarstwa do 2 ha stanowią 39%, a do 5 ha 61% (PSR 

2010). / In this group, farms with the area up to 2 ha constitute 39%, and 

with the area up to 5 ha 61% (NAC 2010)
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Biorąc pod uwagę podstawowe funkcje 
drobnych gospodarstw rolnych tj. produkcję 
rolną, działalność ta z ekonomicznego 
punktu widzenia jest często niekorzystna 
dla małych gospodarstw. / Considering the 
basic functions of small farms, i.e.
agricultural production, from the 
economic point of view such activity is 
frequently disadvantageous for small 
farms.

Inaczej sprawy się przedstawiają, gdy 
uwzględnimy funkcje ekologiczne, 
przestrzenne, środowiskowe, społeczne i 
kulturowe. / It looks different when we take 
into account ecological, spatial, environmental, 
social, and cultural functions.
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Mapka 1. Średnia pow. UR w gospodarstwach rolnych ogółem w 
Polsce wg województw * / Map 1. Average Cultivated Agriculture 
Land area in the total of agricultural holdings in Poland by 
province (voivodeship)*

Źródło: PSR(Powszechny Spis Rolny) 2010, *dot. gospodarstw o powierzchni pow. 1 ha UR / Source: National 
Agricultural Census 2010, *pertains to farms with the total area of 1 ha of CAL
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Mapka 2. Udział gospodarstw rolnych w przedziale obszarowym 1-5 ha 
UR w Polsce wg województw * / Map 2. Share of agricultural holdings in the 
1-5 ha CAL area interval in Poland by province (voivodeship)*

Źródło: PSR 2010, *dot. gospodarstw o powierzchni pow. 1 ha UR / Source: National Agricultural Census 
2010, *pertains to farms with the total area of 1 ha of CAL
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Mapka 3. Udział gospodarstw rolnych powyżej 30 ha wg 
województw (w %) * / Map 3. Share of agricultural holdings with the 
area higher than 30 ha by province (voivodeship) (in %)*

1,2

9,3

4,6

0,2

6,4
POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

MAZOWIECKIE

ŁÓDZKIE
WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

LUBUSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE
ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE

LUBELSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

9,5

4,8

1,8

1,4

0,3

0,5

0,7

4,5
4,6

4,1

5,9
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Mapka 4. Pracujący w rolnictwie (osób/100 ha UR) wg 
województw * / Map 4. Employment in agriculture 
(person/100 ha of CAL) by province (voivodeship)*

Źródło: PSR 2010, *dot. gospodarstw o powierzchni pow. 1 ha UR / Source: National Agricultural Census 
2010, *pertains to farms with the total area of 1 ha of CAL
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Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych

Social functions of small agricultural holdings
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Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (1)

Social functions of small agricultural holdings (1)

DGR to zalążek powstawania i przechowywania
istotnych  materialnych i niematerialnych  wartości 
kultury ludowej (postawy, zachowania, 
folklor, rzemiosło,  obiekty sztuki).

Small farms are embryos for creating 
and preserving substantial material 
and non-material folk culture values
(attitudes, conduct, folklore, craft, 
art objects).
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Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (2)

Social functions of small agricultural holdings (2)

• DGR dają gwarancję tworzenia się 

i utrzymania relacji 

międzyludzkich - kapitału 

społecznego.

Small farms guarantee shaping 

and maintaining interpersonal relations - the human

capital.
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Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (3)

Social functions of small agricultural holdings (3)

• Bufor chroniący przed ubóstwem - produkcja 
rolna wytwarzana w DGR zapewnia zasoby 
podstawowych produktów żywnościowych, 
a czasami także niewielki dochód. 

• A buffer protecting against poverty - agricultural 
output produced by Small Agricultural Holdings 
guarantees staple food resources and, at times, a 
small income.
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Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (4)

Social functions of small agricultural holdings (4)

• Zapewnianie korzyści dla środowiska naturalnego -

WPR stawia sobie za cel prowadzenie produkcji rolnej 

w poszanowaniu środowiska przyrodniczego, 

unikając przy tym nadmiernej eksploatacji zasobów  

i gospodarując nimi w sposób odpowiedzialny. 

• Guaranteeing advantages for 

the natural environment - as its 

goal, the CAP has adopted 

to conduct agricultural production

respecting the natural environment, at the same time avoiding 

excessive exploitation of 

resources and managing them responsibly.
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Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (5)

Social functions of small agricultural holdings (5)

• Kształtowanie krajobrazu wiejskiego - rozumianego 

jako krajobraz przyrodniczy oraz kulturowy. 

• Shaping the rural landscape

- understood as environmental 

and cultural landscape.
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Społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (6)

Social functions of small agricultural holdings (6)

• Opieka nad najmłodszymi i najstarszymi 
członkami rodzin.

• Care for the youngest 

and the oldest family members
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Ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych

Economic functions of small agricultural holdings
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Ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (1)

Economic functions of small agricultural holdings (1)

• Funkcja produkcyjna – DGR wytwarzają 
produkcję rolniczą, są producentami żywności.

• Production function - small 

agricultural holdings produce 

agricultural output, 

they produce food.

20



Ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (2)

Economic functions of small agricultural holdings (2)

• Dywersyfikacja i wielofunkcyjność –
dywersyfikacja działalności w DGR może być 
prowadzona przy utrzymaniu produkcji rolnej, 
bądź też w sytuacji stopniowego wycofywania się 
z tej produkcji. 

• Diversification and multifunctionality -
diversification of activities in small agricultural 
holdings may be carried out while maintaining 
agricultural production, or in a situation of 
production being gradually wound up.
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Ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (3)

Economic functions of small agricultural holdings (3)

• Dają zatrudnienie osobom, które z racji wieku, 
bądź poziomu wykształcenia i doświadczenia 
nie mogą znaleźć pracy poza rolnictwem.

• They provide employment for people who due to their age or 

level of education and experience are unable to find work 
outside of agriculture.
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Ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (4)

Economic functions of small agricultural holdings (4)

• Podstawowe źródło dochodów – niewielka 

część DGR utrzymuje się wyłącznie z dochodów 

uzyskanych z działalności rolniczej.

• Basic source of income - a small number 

of small farms support themselves 

exclusively from incomes generated 

by agricultural activities.
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Ekonomiczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych (5)

Economic functions of small agricultural holdings (5)

• Zaspokojenie szczególnych potrzeb konsumentów, np. 
w zakresie dostarczania żywności ekologicznej, 
żywności wytwarzanej w systemie produkcji 
integrowanej, żywności wytwarzanej metodami 
tradycyjnymi.

• Meeting special needs of consumers, e.g. in the scope of supplying 

ecological and organic foodstuffs produced 

in integrated production systems as well as 

foodstuffs produced with the use of traditional 

methods.
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Dylematy drobnych gospodarstw rolnych 

Small Farms Dilemmas

• Rolnicy zwracają uwagę na: 

• Farmers draw attention to:

- brak opłacalności produkcji / 

Non-profitability of production,

- problemy ze zbytem produkcji / 

Problems with finding disposal 

outlets,

- małą podaż ziemi rolniczej / Small 

supply of agricultural land,

- dekapitalizację  majątku / 

Decapitalisation of assets.
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Dylematy polityki rolnej
Dilemmas of agricultural policy

Mała płynność rynku ziemi - w Polsce południowo-wschodniej zwiększanie 

powierzchni gospodarstw poprzez transakcje kupna-sprzedaży jest trudne. /
Low land market liquidity - in south-eastern Poland increasing the farm area by way 

of a sale transaction is difficult.

Nie sprzyjają temu: / The following factors are not conducive to this process:

• obecne zasady pobierania dopłat obszarowych / Present area subsidies 
reception principles,

• rozdrobnienie działek /

Plot fragmentation

• nadzieje rolników na dochody 
po odrolnieniu ziemi /

Farmers' hopes for income from the 

land status change,

• bezrobocie / Unemployment,

• niepewność jutra / Uncertain future.
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Podsumowanie / Summary (1/3)

• problemy gospodarstw drobnych należy rozwiązywać regionalnie / Problems of 

small farms should be solved on the regional level,

• gospodarstw tych nie można pozostawić samym sobie, tym bardziej 

eliminować ich na siłę / Such farms must not be left unsupported, all the more so, 

their forceful elimination should be avoided,

• w Państwach ekonomicznie słabych gospodarstwa drobne są nadal ważnym 

buforem produkcyjnym i socjalnym wsi / In economically strong countries, small farms 

continue to constitute an important production and social buffer of rural areas,

• instrumenty wsparcia drobnych gospodarstw rolnych  powinny sprzyjać ich 

dywersyfikacji jak i restrukturyzacji na rynkowe 

i nierynkowe / Instruments for support of small farms 

should be conducive to their diversification 

and restructuring into profitable and non-profitable .
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Podsumowanie / Summary (2/3)
• należy eliminować bariery 

ograniczające dostęp drobnych 

gospodarstw do pomocy 

w ramach Wspólnej Polityki Rolnej / Barriers limiting 

small farms' access to aid in the frames of the Common 

Agricultural Policy should be eliminated,

• należy wzmacniać instrumenty  ekonomiczne 

i prawne służące zapobieganiu odłogowaniu ziemi 

/ Economic and legal instruments used for preventing 

the setting-aside of land should be bolstered,

• Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać 

drobne gospodarstwa rolne chcące bardziej się rozwijać 

gospodarczo / The CAP should support small farms 

willing to further their economic development.

28



Podsumowanie / Summary (3/3)
• DGR mogą przyjąć następujące kierunki działania: / Small agricultural holdings 

may adopt the following directions of action:

– Rozwój poprzez powiększanie areału gospodarstwa 

i zwiększanie produkcji / Development through increasing the farm area and the output,

– Rozwój poprzez dywersyfikację źródeł dochodu (z działalności rolniczej 

i pozarolniczej) / Development through diversification of sources of income (from 

agricultural and non-agricultural activities),

– Przekazanie w dzierżawę lub sprzedaż ziemi gospodarstwom rozwojowym 

(właściciel przechodzi na emeryturę lub zmienia formę zatrudnienia) / Passing the 

land on lease or selling the land to developing farms (the owner retires or changes the form 

of employment),

– Prowadzenie gospodarstwa w dotychczasowej formie / Conducting the activity in its 

form hitherto. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Thank you for your attention
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