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Renty strukturalne jako instrument przeksztaáceĔ
obszarowych w rolnictwie polskim
Early retirement pensions for farmers as an instrument of structural
changes in Polish agriculture
Polskie rolnictwo charakteryzuje siĊ rozdrobnioną strukturą obszarową gospodarstw
rolnych negatywnie wpáywającą na jego konkurencyjnoĞü rynkową. Powstaáa wiĊc potrzeba
wprowadzenia do praktyki Ğrodka, który stymulowaáby koncentracjĊ ziemi w wysoko wydajnych
jednostkach. W Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 instrumentem mającym
realizowaü to zadanie byáy renty strukturalne. Cieszyáy siĊ one zainteresowaniem rolników
i zapewniaáy im relatywnie wysoki poziom ĞwiadczeĔ. Istotne jest wiĊc pytanie o formy i zakres
oddziaáywania tego instrumentu polityki rolnej na rolnictwo indywidualne.
Celem opracowania jest dokonanie oceny wpáywu wskazanego instrumentu polityki rolnej
na przeksztaácenia strukturalne w rolnictwie polskim. Badania zostaáy zrealizowane na podstawie
raportów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2004-2006 i roczników statystycznych GUS. Przeprowadzone analizy dotyczą
lat 2004-2007, czyli okresu, w którym wdraĪany byá do praktyki wskazany instrument polityki
rolnej i odnoszą siĊ do caáego obszaru Polski.
Instrument rent strukturalnych stanowiá waĪny Ğrodek polityki rolnej wcielanej w Īycie
w latach 2004-2006. Program wzbudzaá duĪe zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi
i byá Ğrodkiem znacznego przepáywu gospodarstw rolnych w czĊĞci województw. Jego gáówny
wpáyw przejawiaá siĊ w obniĪaniu wieku rolników oraz zapewnieniu starszym rolnikom Ğrodków do
Īycia po zaprzestaniu prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej w gospodarstwach rolnych. W mniejszym
stopniu oddziaáywaá na transformacjĊ struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

WstĊp
Polskie rolnictwo charakteryzuje siĊ rozdrobnioną strukturą obszarową
negatywnie wpáywającą na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz zapewnienie
godziwych warunków Īycia rolnikom je prowadzącym. Powstaáa wiĊc potrzeba
wprowadzenia do praktyki Ğrodków, które stymulowaáby koncentracjĊ ziemi w wysoko
wydajnych jednostkach, konkurencyjnych na wewnĊtrznych, jak i zewnĊtrznych rynkach
rolnych.
W drugiej poáowie lat dziewiĊüdziesiątych podjĊto wiĊc prace mające na celu
z jednej strony dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów integracji z Unią
Europejską, a z drugiej stworzenie obszarom wiejskim warunków rozwoju i dziĊki temu
- zmniejszenia stopnia ich marginalizacji ekonomicznej oraz spoáecznej.
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Instrumentem mającym realizowaü zadania strukturalne są w Polsce renty
strukturalne, udostĊpnione na początku pierwszej dekady XXI wieku. Wymieniony
Ğrodek polityki rolnej wprowadzono do praktyki w 2001 r. z myĞlą o integracji z Unią
Europejską. Pomimo uwzglĊdnienia w nim rozwiązaĔ obowiązujących w ówczesnej UE,
zawieraá on jednak istotne róĪnice, które dotyczyáy m.in. wieku potencjalnych
beneficjentów – nie mniej niĪ 5 lat do emerytury (kobiety 55 lat, mĊĪczyĨni 60 lat),
w UE nie mniej niĪ 10 lat emerytury. Analizowany system rent strukturalnych nie
znalazá jednak uznania wĞród rolników1.
Przystąpienie Polski do UE wiązaáo siĊ z moĪliwoĞcią realizacji Wspólnej
Polityki Rolnej, nakierowanej na wsparcie dziaáaĔ rynkowych dopáatami bezpoĞrednimi,
a takĪe zasilanie dziaáaĔ inwestycyjnych i spoáecznych z Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej2. WĞród wielu Ğrodków pomocowych, zawartych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 204-2006 (PROW 2004-2006)
znalazáy siĊ takĪe renty strukturalne dla rolników3. Wydawaáy siĊ one byü waĪnym
czynnikiem w przemianach agrarnych przyczyniającym siĊ (obok innych uwarunkowaĔ)
do zwiĊkszania przeciĊtnej wielkoĞci gospodarstw, a takĪe zachowania stosunkowo
korzystnej na tle UE struktury wiekowej wáaĞcicieli gospodarstw rolnych.
NarzĊdzie to w latach 2004-2006 cieszyáo siĊ znacznym zainteresowaniem
rolników. Zapewniaáo im bowiem relatywnie wysoki poziom ĞwiadczeĔ rentowych,
przyznawanych na podstawie korzystnych warunków nabywania do nich prawa. Istotną
wagĊ poznawczą ma wiĊc pytanie o formy i zakres oddziaáywania tego instrumentu
polityki rolnej na rolnictwo indywidualne, do którego on zostaá zaadresowany.
Celem opracowania jest ukazanie nasilenia i kierunków przekazywania
gospodarstw rolnych w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych w Polsce i na tej
podstawie dokonanie oceny jego wpáywu na przeksztaácenia strukturalne
i demograficzne w rolnictwie polskim.
Analiza jest próbą przybliĪenia sposobu okreĞlenia sposobu funkcjonowania rent
strukturalnych jako czynnika poprawy struktury agrarnej i przyspieszenia wymiany
pokoleniowej rolników. Badania zostaáy przeprowadzone na podstawie danych
wtórnych, jakimi byáy raporty i sprawozdania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie, dotyczącymi instrumentu rolniczych rent strukturalnych,
a takĪe informacji zawartych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006
i rocznikach statystycznych GUS. Przeprowadzone analizy dotyczyáy lat 2004-2006,
czyli okresu, w którym wdraĪany byá do praktyki wskazany instrument i odnoszą siĊ do
caáego obszaru Polski. Podstawowymi jednostkami badawczymi uwzglĊdnianymi
w analizach byáy województwa.
W badaniach zastosowano metodĊ analizy ekonomicznej polegającą na ukazaniu
intensywnoĞci obrotu gospodarstwami rolnymi, a takĪe Ğredniego obszaru
przekazywanych gospodarstw rolnych w ramach systemu rent strukturalnych wedáug
1

S. Paszkowski: Rolnicze renty strukturalne jako narzĊdzia przeksztaáceĔ agrarnych w rolnictwie polskim,
Roczniki AR, Rozprawy Naukowe, zeszyt 345, s. 305, PoznaĔ, 2004.
2
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji oraz zmieniające niektóre rozporządzenia. Dz.
Urz. WE L. Nr 160 z dnia 26 czerwca 1999 r., s. 80.
3
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju
obszarów wiejskich. M. P . z 2004 r. Nr 56, poz. 958.
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kierunku transferu gruntów rolnych, celu ich zagospodarowania, poáoĪenia
przestrzennego oraz obszaru jednostki przekazywanej. W wyniku przeprowadzonych
analiz obliczono wskaĨniki nasilenia wystĊpowania danego zjawiska oraz struktury.
Prace koncepcyjne i organizacyjne prowadzące do wdroĪenia systemu rent
strukturalnych do praktyki
WdraĪaniem do praktyki i obsáugą instrumentu rent strukturalnych w ramach
PROW 2004-2006 zajmowaáa siĊ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR). Instytucja ta wspóáuczestniczyáa w przygotowaniu projektów aktów
prawnych, a takĪe w procesie przygotowania i opiniowania PROW. ARiMR na
podstawie ustawodawstwa unijnego i krajowego nadano teĪ status agencji páatniczej,
wypeániającej funkcje autoryzacji páatnoĞci, dokonywania páatnoĞci i ksiĊgowania
páatnoĞci4. Agencja w ramach wymienionych funkcji byáa obowiązana zapewniü
sprawdzanie wniosków o wypáatĊ páatnoĞci przed dokonaniem autoryzacji, ujmowaü
w sposób kompetentny i poprawny páatnoĞci w ksiĊgach rachunkowych, przesyáaü
opracowane sprawozdania wáaĞciwym organom, a przede wszystkim prowadziü ksiĊgi
rachunkowe i zapewniü efektywne zarządzanie powierzonymi Ğrodkami finansowymi5.
ĝrodkiem realizacji tych zadaĔ byáo rozdzielenie poszczególnych funkcji pomiĊdzy
odpowiednie komórki organizacyjne, stosowanie wypracowanych procedur
postĊpowania okreĞlających podziaá obowiązków, zasad obrotu Ğrodkami pieniĊĪnymi,
zbudowanie bezpiecznego systemu informatycznego, a takĪe zabezpieczenie
funkcjonowanie audytu wewnĊtrznego.
Agencja páatnicza moĪe jednak delegowaü funkcje autoryzacji páatnoĞci, jaki
i dokonywania páatnoĞci innym podmiotom, gdy speániają one okreĞlone wymogi, z tym
jednak, Īe druga z tych funkcji moĪe byü przekazana, jeĪeli dany instrument jest
wspóáfinansowany z budĪetu paĔstwa, za zgodą Komisji Europejskiej i w przypadkach,
gdy naleĪy dokonaü duĪej liczby páatnoĞci.
Powierzenie ARiMR uprawnieĔ do obsáugi systemu rent strukturalnych nie byáo
jednak sprawą prostą ze wzglĊdu na zaszáoĞci historyczne - obsáugĊ analizowanego
narzĊdzia w latach 2002-2004 prowadziáa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego.
Instytucja ta w sposób naturalny podjĊáa dziaáania o nabycie uprawnieĔ do obsáugi
systemu rent strukturalnych, co byáo moĪliwe w Ğwietle obowiązującego prawa
krajowego i unijnego.
Na wstĊpnym etapie prac nad Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006,
uwzglĊdniając obowiązujące przepisy prawne i wyĪej wskazane okolicznoĞci, decyzją
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lipca 2002 r. przyjĊto zaáoĪenie, Īe funkcje
wdroĪeniowe i páatnicze dla systemu rent strukturalnych bĊdą delegowane do Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego w Warszawie (KRUS). Za takim rozwiązaniem
przemawiaáy doĞwiadczenia KRUS w obsáudze rolników w zakresie ubezpieczenia
4
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją páatniczą. Dz. U. .Nr 257, poz. 2157, z póĨn. zm., a takĪe
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją páatniczą., której udziela siĊ warunkowej akredytacji. Dz.
U. Nr 101, poz. 1030, z póĨn. zm.
5
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 paĨdziernika 2003 r. w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla
agencji páatniczych. Dz. U. z 2003 r. Nr 190, poz. 1887.
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spoáecznego – instrument rent strukturalnych w aspekcie socjalnym ma cechy podobne
do emerytur i rent, doĞwiadczenia we wdraĪaniu instrumentu rent strukturalnych
powoáanego do Īycia w Polsce w 2001 roku, a takĪe rekomendacje ekspertów unijnych
realizujących na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt PHARE
Rozwój instytucjonalny na rzecz wczeĞniejszego przechodzenia na emeryturĊ6.
ARiMR na podstawie powyĪszej decyzji wspólnie z KRUS przygotowaáa
dokument zatytuáowany Porozumienie w sprawie przygotowaĔ do delegowania funkcji
w zakresie obsáugi rent strukturalnych, do którego doáączono zaáącznik Harmonogram
prac związanych z przygotowaniem KRUS do obsáugi rent strukturalnych w ramach
delegowanych funkcji7.
W grudniu 2003 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiá jednak
sprawy obsáugi rent strukturalnych (funkcjĊ dokonywania páatnoĞci) pozostawiü
ARiMR. UwzglĊdniając nową sytuacjĊ zarówno ARiMR, jak KRUS podjĊáy dziaáania
mające na celu wdroĪyü system obsáugi instrumentu rent strukturalnych. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa okreĞliáa szczegóáowe wymagania w zakresie
finansowo-ksiĊgowym, które byá obowiązany speániaü KRUS. Na ich podstawie ta
ostatnia instytucja opracowaáa i przekazaáa do Agencji procedury finansowo-ksiĊgowe.
KRUS samodzielnie opracowaá zaĞ procedurĊ informowania o rentach strukturalnych.
Obie instytucje zaawansowaáy teĪ prace nad okreĞleniem formatu danych i sposobu ich
przekazywania, a takĪe standardami komunikacji pomiĊdzy systemami informatycznymi
ARiMR oraz KRUS.
NiezaleĪnie od wyĪej wymienionych dokumentów ARiMR, na podstawie
kolejnych wersji PROW na lata 2004-2006, opracowaáa 5 wáasnych wersji procedur
wdroĪeniowych oraz 2 wspólnie z KRUS.
Prace nad procedurami udostĊpniania rent strukturalnych rolnikom zostaáy jednak
wstrzymane w związku z wystosowaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pisma z dnia 5 grudnia 2003 roku ograniczającego zakres delegowanych do KRUS
funkcji do obsáugi i autoryzacji „Wniosku o rentĊ strukturalną”. PodjĊta przez Ministra
decyzja spowodowaáa, Īe przygotowany przez ARiMR projekt umowy z KRUS
(Porozumienie w sprawie przygotowaĔ do delegowania funkcji w zakresie obsáugi rent
strukturalnych) staá siĊ nieaktualny. Decyzja ta byáa zresztą niezgodna z ustawą z dnia
28 listopada 2003 r8.
Wypracowane wczeĞniej przez ARiMR i KRUS zaáoĪenia systemu rent
strukturalnych takĪe nie zostaáy wprowadzone do praktyki. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pismem z dnia 26 lutego 2004 odstąpiá od wczeĞniejszych zaáoĪeĔ
delegowania do KRUS niektórych funkcji agencji páatniczej w zakresie obsáugi rent
strukturalnych. Za taką decyzją przemawiaáy nastĊpujące argumenty:

6
Phare 2000 – Rolnictwo, Projekt PL0006.03 Rozwój instytucjonalny na rzecz wczeĞniejszego przechodzenia
na emeryturĊ. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa. 2003 r.
7
Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, paĨdziernik 2008 r.
8
Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Ğrodków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273,
z póĨn. zm.) stanowi, Īe decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego w przypadku, gdy przekazano mu funkcjĊ agencji páatniczej
w zakresie przyznawania i wypáaty rent strukturalnych.
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a)

artykuá 5 ust. 3 cytowanej wyĪej ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Ğrodków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej umoĪliwiaá Prezesowi
KRUS wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania
i wypáaty rent strukturalnych jedynie w przypadku delegowania przez agencjĊ
páatniczą áącznie dwu funkcji - wdroĪeniowej i páatniczej; po kolejnych
zmianach decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakres tych kompetencji
zostaá ograniczony do funkcji autoryzacji páatnoĞci (wdroĪeniowej),
co uniemoĪliwiáo nadanie Prezesowi KRUS tego uprawnienia;
b) rozlegáoĞü obszaru koniecznych dostosowaĔ systemu informatycznego KRUS
do kryteriów akredytacji i okreĞlonych standardów bezpieczeĔstwa, jak równieĪ
koniecznoĞü uzyskania zgody Komisji Europejskiej na peánienie przez KRUS
funkcji páatniczej, mogáoby w Ğwietle procedur akredytacyjnych znacznie
wydáuĪyü i opóĨniü – w stosunku do planowanego przez MRiRW - termin
wdroĪenia systemu rent strukturalnych do praktyki;
c) delegowanie do KRUS jedynie zadaĔ wdroĪeniowych (poprzedzających
autoryzacjĊ wniosku o przyznanie renty strukturalnej) spowodowaáoby
dublowanie niektórych czynnoĞci przez obie instytucje (KRUS i ARiMR),
a w rezultacie podwojenie niektórych kosztów obsáugi wniosków, skutkując
naruszeniem zasad racjonalnego wydatkowania Ğrodków publicznych.
Ostatecznie postanowiono, Īe instrument rent strukturalnych bĊdzie obsáugiwany
przez Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli9, w którym na bieĪąco bĊdą
dobudowywane nowe procedury, pozwalające na obsáugĊ wniosków skáadanych przez
rolników i wypáatĊ ĞwiadczeĔ rentowych. wspóáuczestniczyáa w przygotowaniu
projektów aktów prawnych, a takĪe w procesie przygotowania i opiniowania PROW.
Obecnie, na podstawie zebranych doĞwiadczeĔ we wdraĪaniu systemu rent
strukturalnych do praktyki moĪna uznaü, iĪ przyjĊte zaáoĪenia siĊ sprawdziáy i obsáuga
systemu rent strukturalnych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli
w zakresie rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji i w dalszych etapach procesu
przyznawania rent okazaáa siĊ skuteczna.
Zasady przyznawania i wypáaty rent strukturalnych
Jednym z podstawowych celów systemu rent strukturalnych jest miĊdzy innymi
zapewnienie dochodu rolnikom, którzy zrezygnują z prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej.
W systemie rentowym stanowiącym skáadnik PROW 2004-2006 wielkoĞü renty
strukturalnej wynosiáa od 210% do 440%10 najniĪszej emerytury11. Podstawowa

9
System zarządzany przez ARiMR, sáuĪący gáównie do wáaĞciwego administrowania páatnoĞciami
finansowanymi ze Ĩródeá unijnych w ramach Wspólnej Polityko Rolnej (WPR). Podstawowym zadaniem
systemu jest zarządzanie páatnoĞciami (dystrybucja i kontrola pomocy udzielanej rolnikom). Dodatkowo bazy
danych Systemu mogą byü Ĩródáem informacji o sektorze rolnym paĔstwa.
10
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegóáowych warunków i trybu
udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych, stanowiące fundament i warunkowaáo
poprawne przygotowanie procedur oraz systemu informatycznego ARiMR do obsáugi rent strukturalnych.
Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z póĨn. zm.
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wielkoĞü renty strukturalnej, wynosząca 210% najniĪszej emerytury mogáa zostaü
zwiĊkszona o takie czáony jak:
 zwiĊkszenie na maáĪonka – wynosiáo 60% najniĪszej emerytury,
 zwiĊkszenie za trwaáe przekazanie gruntów o powierzchni co najmniej 3 ha wynosiáo 50% najniĪszej emerytury,
 zwiĊkszenie za przekazanie gruntów na powiĊkszenie innego – istniejącego gospodarstwa rolnego – wynosiáo 3% najniĪszej emerytury za kaĪdy
przekazany na powiĊkszenie istniejącego gospodarstwa rolnego w sposób
trwaáy hektar gruntów o powierzchni wiĊkszej niĪ 3 ha, ale nie wiĊkszej niĪ za
20 ha,
 zwiĊkszenie za przekazanie gospodarstwa rolnego máodemu rolnikowi –
wynosiáo 3% najniĪszej emerytury za kaĪdy hektar gruntów przekazany
w sposób trwaáy na powiĊkszenie istniejącego gospodarstwa rolnego
prowadzonego przez rolnika w wieku do 40 lat o powierzchni nie mniejszej niĪ
3 ha, lecz nie wiĊkszej niĪ za 20 ha.
Dziaáanie skierowano do rolników, którzy ukoĔczyli 55 lat, podlegali
ubezpieczeniu spoáecznemu rolników, prowadzili dziaáalnoĞü rolniczą w gospodarstwie
o wielkoĞci co najmniej 1 ha przez co najmniej 10 lat (w tym co najmniej 5 lat byli
ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego) i zdecydowali siĊ je
przekazaü innemu rolnikowi lub nastĊpcy na cele poprawy ĪywotnoĞci ekonomicznej
prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. Ponadto gospodarstwo moĪna byáo
przekazaü na rzecz Skarbu PaĔstwa przy udziale Agencji NieruchomoĞci Rolnych lub na
cele związane z ochroną Ğrodowiska, jak i zalesieniem.
Przyznane Ğwiadczenie, zgodnie z zaáoĪeniami PROW 2004-2006, miaáo byü
wypáacane przez okres do 10 lat, co dalej obowiązuje12. Osoba pobierająca rentĊ
strukturalną zobowiązana byáa do opáacania skáadek na fundusz emerytalno-rentowy
rolników za siebie, a takĪe za wspóámaáĪonka, jeĞli wypáacany byá dodatek na maáĪonka.
W Polsce Ğwiadczenie to nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym13.
Na funkcjonowanie instrumentu rent strukturalnych w ramach PROW 2004-2006
przewidziano niemal dwie trzecie caáego budĪetu14. Cieszyá siĊ on duĪym
zainteresowaniem wĞród rolników szczególnie na początku po jego wprowadzeniu
w Īycie.

11
Kategoria najniĪszej emerytury oznaczająca emeryturĊ podstawową w powszechnym systemie
ubezpieczenia spoáecznego, stanowi parametr ubezpieczenia emerytalnego i rentowego rolników, sáuĪący do
obliczania kwot ĞwiadczeĔ z ubezpieczenia spoáecznego rolników.
12
W obecnie obowiązującym systemie rent strukturalnych, stanowiących instrument PROW 2007-2013 renty
strukturalne wypáacane są do dnia osiągniĊcia przez rolnika wieku 64 lat. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegóáowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dziaáania „Renty strukturalne” objĊtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Dz. U. Nr 109, poz. 750, z póĨn. zm.
13
ĝrodki pomocowe UE nie podlegają opodatkowaniu z tego wzglĊdu, Īe ich Ĩródáem są podatki páacone przez
podatników z UE.
14
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW. Warszawa, lipiec 2004 r., s. 101.
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W dniu 1 sierpnia 2006 roku wstrzymano przyjmowanie nowych wniosków
ze wzglĊdu na wyczerpanie puli Ğrodków na ten cel. W tym czasie Ğwiadczenia
otrzymywaáo 38 62515 rolników.
Funkcjonowanie systemu rent strukturalnych
Komisja Europejska zatwierdziáa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
dnia 6 wrzeĞnia 2004 roku16. Przyjmowanie wniosków o przyznanie renty strukturalnej
i ich weryfikacjĊ ARiMR rozpoczĊáa dnia 2 sierpnia 2004 roku. AkredytacjĊ na obsáugĊ
omawianego dziaáania Agencja uzyskaáa dnia 27 sierpnia 2004 roku17. Wypáaty rent
rozpoczĊto dnia 18 lutego 2005 roku18.
Na koniec 2007 roku renty strukturalne wypáacano 53 242 osobom, a kwota
Ğrodków im przekazanych, z uwzglĊdnieniem kwot pomniejszających wypáaty wyniosáa
881,0 mln zá (w tym 704, 8 mln zá z EFFOGiR oraz 176,2 mln zá z budĪetu krajowego).
WysokoĞü przeciĊtnego Ğwiadczenia rentowego w 2007 roku ksztaátowaáa siĊ na
poziomie 1 566,4 zá19. Liczba beneficjentów, którzy przekazali gospodarstwa i otrzymali
decyzjĊ o przyznaniu renty strukturalnej wynosiáa zaĞ na koniec wskazanego roku
53 687 osób.
System rent strukturalnych miaá stanowiü narzĊdzie obrotu gospodarstwami
rolnymi w ramach sektora gospodarki indywidualnej. Jednak przepisy implementujące
go do praktyki przewidywaáy moĪliwoĞü przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb
PaĔstwa, gdy rolnik zainteresowany rentami strukturalnymi nie mógá znaleĨü nabywcy
na grunty rolne. W analizowanym okresie na Skarb PaĔstwa przekazano tylko 159,5 ha
gruntów rolnych.
W rozporządzeniu Rady Ministrów przewidziano trzy formy zagospodarowania
gruntów rolnych; na cele prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej, na zalesianie i na cele
ochrony Ğrodowiska. Pierwszy ze sposobów zagospodarowania ziemi w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. nie zostaá nazwany wprost.
Jakkolwiek z kontekstu przepisów wynika Īe chodzi o dziaáalnoĞü rolniczą. Byü moĪe
organom legislacyjnym chodziáo o umoĪliwienie rolnikom przekazywania gruntów
rolnych na podejmowanie innych form dziaáalnoĞci gospodarczej niĪ rolnicza, jak na
przykáad dziaáalnoĞü usáugowa, czy przetwórcza. Gáówną formą ich zagospodarowania
byáo jednak prowadzenie produkcji rolniczej, na co wskazuje fakt, Īe w latach
2004-2007 w skali kraju na zalesianie przekazano 53,5 ha uĪytków rolnych, a na
ochronĊ Ğrodowiska zaledwie 14,4 ha. Tak wiĊc wedáug kryterium kierunku transferu
gruntów uwalniane uĪytki z gospodarstw rolnych w ramach systemu rent strukturalnych
byáy transferowane do indywidualnych gospodarstw rolnych, a wedáug celu ich
zagospodarowania - na nie nazwane wprost prowadzenie dziaáalnoĞci rolniczej.

15

PROWinki, Informator, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Nr 9 (13), 2006 r., s. 5.
Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2004. Warszawa, czerwiec
2005 r., s. 10.
17
Zob. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją páatniczą, której udziela siĊ
warunkowej akredytacji. Dz. U. z 2004 r. Nr 190, poz. 1950.
18
Sprawozdanie roczne … op. cit. s. 10.
19
Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2007. Warszawa, 2008 r.,
s. 14.
16
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WYKRES 1. GOSPODARSTWA
OGÓàEM WEDàUG GRUP
PRZEKAZANE W RAMACH RENT STRUKTURALNYCH
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ħródáo: ARiMR oraz Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, Warszawa 2008 r.

W tym ostatnim ukáadzie transferu gruntów istotne znaczenie ma intensywnoĞü
korzystania z systemu rent strukturalnych w ukáadzie analizy wedáug powierzchni
transferowanych gospodarstw rolnych. Z badaĔ wynika, Īe w latach 2004-2007
najwiĊksze udziaáy w obrocie gruntami za renty strukturalne miaáy gospodarstwa
o Ğredniej powierzchni. WĞród rolników bĊdących wáaĞcicielami gospodarstw 1-2
hektarowych zainteresowanie programem rent strukturalnych byáo stosunkowo maáe
(wykres 1). Mogáo to wynikaü z faktu, Īe w gospodarstwach tych gáównym Ĩródáem
dochodu byáa praca zarobkowa, a produkcja rolnicza zorientowana byáa przede
wszystkim na wáasne potrzeby rodziny rolnika. Stąd czĊsto warunki do uzyskania
analizowanego Ğwiadczenia (10 lat dziaáalnoĞci rolniczej i 5 lat opáacania skáadek
w KRUS) mogáy byü trudne do speánienia.
W gospodarstwach Ğrednich o powierzchni 5–20 ha ta forma obrotu gruntami
rolnymi cieszyáa siĊ stosunkowo najwiĊkszym uznaniem. Udziaáy gospodarstw
przekazanych za renty strukturalne w przedziaáach powierzchni 5-50 ha, a szczególnie
5-20 ha, byáy w liczbie gospodarstw transferowanych przy pomocy analizowanego
Ğrodka polityki rolnej znacznie wyĪsze niĪ w ogólnej zbiorowoĞci gospodarstw
indywidualnych. Byáo to najprawdopodobniej spowodowane zastosowanymi
rozwiązaniami w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegóáowych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objĊtej Planem
Rozwoju Obszarów Wiejskich, które stanowiáo, Īe wysokoĞü renty strukturalnej
zwiĊksza siĊ po 3% kwoty najniĪszej emerytury za kaĪdy przekazany na wáasnoĞü peány
hektar uĪytków rolnych przekazywanego gospodarstwa powyĪej 3 ha uĪytków rolnych
na powiĊkszenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie wiĊcej niĪ za 20 ha uĪytków
rolnych powyĪej 3 ha tych uĪytków. Kolejnym powodem wskazanego stanu rzeczy mógá
byü równieĪ fakt, Īe gospodarstwa o powierzchni 5–20 ha są z reguáy bardziej wraĪliwe
na wystĊpującą w rolnictwie sytuacjĊ ekonomiczną.
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W gospodarstwach duĪych - o powierzchni 20-50 ha, udziaáy gospodarstw
przekazanych za renty i indywidualnych utrzymywaáy siĊ na zbliĪonym poziomi.
W grupie obszarowej o najwiĊkszej powierzchni odsetek gospodarstw indywidualnych
byá znacznie wyĪszy niĪ transferowanych za renty strukturalne. Z rent strukturalnych
korzystaáo w niej relatywnie niewielu beneficjentów. Prawdopodobną przyczyną takiego
stanu rzeczy mogáo byü to, Īe gospodarstwa duĪe i bardzo duĪe zorientowane na rynek,
znacznie czĊĞciej prowadzą rolnicy, którzy mogą nie byü zainteresowani rentami
strukturalnymi. Na ogóá dochody z produkcji w duĪych gospodarstwach bywają wyĪsze
niĪ renty strukturalnej. Stosunkowo niewielka liczba tych gospodarstw sprawiáa,
Īe odsetek rolników pochodzących z tej grupy obszarowej byá relatywnie niski.
Badania pokazują znaczne zróĪnicowanie korzystania ze Ğrodka rent
strukturalnych w ukáadzie przestrzennym kraju. NajwiĊkszą liczbĊ gospodarstw
przekazano w województwach centralnych o rozdrobnionej strukturze obszarowej
gospodarstw rolnych, to jest w mazowieckim, a nastĊpnie w áódzkim i lubelskim (tab. 1).
DuĪym zainteresowaniem rolników instrument rent strukturalnych cieszyá siĊ
w województwach o wzglĊdnie poprawnej strukturze agrarnej w pasie województw
Ğrodkowo-zachodnich i Ğrodkowo-zachodnich, takich jak województwo wielkopolskie,
podlaskie i kujawsko-pomorskie. ĝrednią intensywnoĞü udziaáu w obrocie
gospodarstwami rolnymi odnotowano w regionach o rolnictwie najbardziej
rozdrobnionym, do których naleĪy zaliczyü województwa maáopolskie, podkarpackie,
ĞwiĊtokrzyskie i dolnoĞląskie. Niewielki udziaá w strukturze obrotu gospodarstwami
rolnymi za renty strukturalne miaáy województwa o najwiĊkszej koncentracji gruntów
w gospodarstwach rolnych, usytuowane w Polsce Zachodniej, takie jak lubuskie,
zachodnio-pomorskie, pomorskie i dolnoĞląskie.
TABELA 1. STRUKTURA GOSPODARSTW PRZEKAZANYCH ZA RENTY STRUKTURALNE
W POLSCE W LATACH 2004-2007 WEDàUG WOJEWÓDZTW I POWIERZCHNI
TRANSFEROWANEGO GOSPODARSTWA (W HA)
Powierzchnia uĪytków rolnych w ha
Razem
Województwo
1-2
2-5
5-10
10-20
20-50
> 50
DolnoĞląskie
6,6
4,9
5,2
4,7
7,7
16,4
5,3
Kujawsko-Pomorskie
5,1
4,5
7,2
10,1
12,8
11,8
7,5
Lubelskie
8,5
12,3
12,3
8,3
4,2
5,5
10,4
Lubuskie
1,1
0,8
0,8
1,2
2,1
2,7
1,0
àódzkie
7,0
11,0
13,7
10,0
4,8
0,9
10,9
Maáopolskie
12,6
8,7
3,2
0,5
0,1
0,0
4,5
Mazowieckie
13,2
17,0
19,3
17,4
15,2
3,6
17,4
Opolskie
3,4
3,1
2,5
3,0
3,4
10,9
3,0
Podkarpackie
13,2
9,5
3,8
0,8
0,5
0,0
5,1
Podlaskie
3,1
4,8
8,1
14,1
16,2
5,5
8,8
Pomorskie
2,7
1,7
2,3
4,4
0,3
0,0
2,6
ĝląskie
7,1
4,3
2,3
1,2
0,6
0,0
2,8
ĝwiĊtokrzyskie
5,6
9,6
7,6
2,8
1,0
1,8
6,3
WarmiĔsko-Mazurskie
1,5
1,5
1,9
5,4
12,2
19,1
3,3
Wielkopolskie
7,5
5,4
8,2
12,5
13,3
10,9
8,9
Zachodniopomorskie
1,9
1,2
1,8
3,5
5,5
10,9
2,3
Razem
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ħródáo: Raport roczny z dziaáalnoĞci ARiMR. ARiMR, Warszawa, 2008 r.
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Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, Īe analizowany instrument cieszyá siĊ bardzo
wysokim, wzglĊdnie wysokim zainteresowaniem rolników w regionach o rozdrobnionej
strukturze agrarnej. O pewnym oĪywieniu w koncentracji gruntów moĪna teĪ mówiü
w województwach poáudniowo-wschodnich, cechujących siĊ zdecydowanie najniĪszym
obszarem gospodarstwa rolnego. Renty strukturalne nie miaáy zaĞ wiĊkszego znaczenia
w województwach zachodnich, w których struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest
zdecydowanie najbardziej poprawna.
TABELA 2. POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH OGÓàEM I PRZEKAZANYCH
ZA RENTY STRUKTURALNE W POLSCE W LATACH 2004-2007 WEDàUG KIERUNKU
TRANSFERU GOSPODARSTWA (W HA)
Kierunek przekazania gospodarstw
Powierzchnia
rolnych
ĝrednia
gospodarstw
powierzSkarb
uĪytkownicy
prywatni – cel
przekazanych
chnia gosPaĔstwa
przekazania gospodarstwa
Województwo
podarstwa
powiĊrolnego w
uĪytki
kszenie przejĊcie
ogólna
razem
Polsce
rolne
gospo- w caáoĞci
darstwa
DolnoĞląskie
15,08
10,07
9,74
0,00
15,67
7,89
9,74
Kujawsko-Pomorskie

14,65

11,66

10,99

0,00

12,91

10,55

Lubelskie

7,28

8,50

7,48

3,43

7,94

7,50

10,99
7,48

Lubuskie

19,34

11,48

10,99

3,79

13,67

9,98

10,99

àódzkie

7,3

8,57

7,92

3,55

10,43

7,87

7,92

Maáopolskie

3,71

4,48

4,01

5,01

4,76

4,58

4,01

Mazowieckie

8,36

9,83

8,71

3,75

9,60

8,75

8,71

Opolskie

16,86

9,67

9,38

2,53

10,64

8,48

9,38

Podkarpackie

4,38

4,87

4,31

2,54

4,67

4,31

4,31

Podlaskie

11,87

13,89

11,34

6,19

11,93

11,23

11,34

Pomorskie

18,3

13,15

11,69

1,26

14,97

11,02

11,69

ĝląskie

6,53

5,84

5,27

2,46

6,64

5,46

5,27

ĝwiĊtokrzyskie

5,31

6,54

6,06

3,40

6,98

6,53

6,06

WarmiĔsko-Mazurskie

22,68

15,59

14,80

0,00

17,06

14,12

14,80

Wielkopolskie

13,37

11,39

10,76

0,31

14,10

11,34

10,76

Zachodniopomorskie

29,18

13,80

13,09

5,59

16,13

11,59

13,09

Razem

9,91

9,80

8,90

3,39

11,14

8,50

8,90

ħródáo: Raport roczny z dziaáalnoĞci ARiMR. ARiMR, Warszawa, 2008 r.
Rocznik statystyczny GUS 2007. GUS, Warszawa, 2008 r.

Wpáyw na róĪnice w zainteresowaniu rolników analizowanym programem
w poszczególnych województwach mogáa mieü struktura demograficzna wystĊpująca
na obszarach wiejskich, skutecznoĞü i formy akcji promocyjnej dotyczących PROW,
a takĪe wáasne kalkulacje rolników, co do atrakcyjnoĞci tej formy pomocy20.
20
W. Józwiak (red.): Czynniki okreĞlające zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi. IERiGĩ PIB,
Warszawa 2006 r.
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W skali kraju powierzchnia uĪytków rolnych w gospodarstwach przekazanych za
renty strukturalne byáa mniejsza niĪ w caáej ogólnej zbiorowoĞci gospodarstw rolnych.
W tej pierwszej zbiorowoĞci wynosiáa 9,91 ha, a w drugiej 8,90 ha. Na cele prowadzenia
dziaáalnoĞci rolniczej byáy przekazywane gospodarstwa rolne o obszarze zbliĪonym do
odnoszącego siĊ do wszystkich gospodarstw biorących udziaá w obrocie gospodarstwami
rolnymi w ramach systemu rent strukturalnych. Na podobnym poziomie uksztaátowaáa
siĊ powierzchnia gospodarstw przekazywanych na zalesienie. Istotnie wyĪszy obszar
wykazywaáy zaĞ jednostki, z których uĪytki rolne byáy transferowane na cele ochrony
Ğrodowiska naturalnego.
TABELA 3. ĝREDNIA POWIERZCHNIA UĩYTKÓW ROLNYCH PRZEKAZANYCH ZA RENTY
STRUKTURALNE
W
POLSCE
W
LATACH
2004-2007
WEDàUG
CELÓW
ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW (W HA)
Cele zagospodarowania gruntów
Województwo
Razem
dziaáalnoĞü
ochrona Ğrodozalesianie
rolnicza
wiska
DolnoĞląskie
0,00
0,00
9,74
9,74
Kujawsko-Pomorskie

10,99

0,00

0,00

Lubelskie

7,48

0,00

1,89

10,99
7,48

Lubuskie

10,99

0,00

3,28

10,99

àódzkie

7,92

0,00

0,00

7,92

Maáopolskie

4,01

0,00

0,00

4,01

Mazowieckie

8,71

0,00

0,00

8,71

Opolskie

9,38

0,00

0,00

9,38

Podkarpackie

4,31

0,00

5,79

4,31

Podlaskie

11,34

0,00

0,00

11,34

Pomorskie

11,69

0,00

0,00

11,69

ĝląskie

5,27

0,00

0,00

5,27

ĝwiĊtokrzyskie

6,06

0,00

0,00

6,06

WarmiĔsko-Mazurskie

14,80

15,13

13,76

14,80

Wielkopolskie

10,76

0,00

0,00

10,76

Zachodniopomorskie

13,09

0,00

0,00

13,09

8,90

15,13

8,71

8,90

Razem

ħródáo: Raport roczny z dziaáalnoĞci ARiMR. ARiMR, Warszawa, 2008 r.

Z analizy przeprowadzonej wedáug kierunku transferu gruntów wynika, iĪ istotnie
wiĊkszym obszarem cechowaáy siĊ gospodarstwa rolne kierowane na powiĊkszenie
istniejących jednostek i przejmowane w caáoĞci. ĝredni obszar uĪytków rolnych
uksztaátowaá siĊ w nich na poziomie 8,90 ha. Na Skarb PaĔstwa byáy zaĞ zdawane
jednostki maáe – o przeciĊtnej powierzchni 3,39 ha – które ze wzglĊdu na poáoĪenie,
jakoĞü gleb, rozáóg gruntów nie znajdowaáy nabywców. Odbiorcą ostatecznym –
instytucją przejmującą z nich uĪytki rolne byáa Agencja NieruchomoĞci Rolnej21, która
kierowaáa je do Zasobu WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa. Ten kierunek transferu
21

S. Paszkowski: Renty strukturalne w rolnictwie. IRWiR, Warszawa 2006 r.
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gruntów, aczkolwiek marginalny, umoĪliwiaá niektórym rolnikom korzystanie z systemu
rent strukturalnych.
WiĊkszym obszarem niĪ przejmowane w caáoĞci charakteryzowaáy siĊ
gospodarstwa rolne likwidowane, z których grunty rolne byáy przekazywane na
powiĊkszanie innych jednostek. NaleĪy zauwaĪyü, Īe taki schemat przepáywu gruntów
stanowi mechanizm zwiĊkszonej koncentracji ziemi w gospodarstwach siĊ
rozwijających. Powstaje jednak pytanie, dlaczego to gospodarstwa o wiĊkszej
powierzchni nie są przekazywane w krĊgu rodzinnym osobom blisko z rolnikami
spokrewnionymi. Odpowiedzi na nie naleĪy szukaü w braku nastĊpców w tych
gospodarstwach, zainteresowanych ich przejĊciem. Z drugiej strony zaobserwowany
mechanizm wskazuje, Īe gospodarstwa rolne przekazywane w caáoĞci przez máodych
rolników w okresie nastĊpnych 20-30 lat bĊdą w dalszym ciągu cechowaü siĊ niewielkim
obszarem uĪytków rolnych. Dopiero w dáuĪszym okresie, na skutek niewydolnoĞci
ekonomicznej, mogą ulec likwidacji, a uwolniona z nich ziemia moĪe zasiliü inne
istniejące jednostki. System rent strukturalnych jest wiĊc w tym wypadku po czĊĞci
narzĊdziem stagnacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim.
W ukáadzie przestrzennym kraju przeciĊtne obszary gospodarstw
transferowanych za renty strukturalne korespondują z dotyczącymi wszystkich
gospodarstw rolnych. Jakkolwiek w województwach, w których struktura agrarna jest
poprawna – dotyczy to pasa województw zachodnich i póánocnych – powierzchnia
uĪytków rolnych w caáej zbiorowoĞci gospodarstw rolnych jest znacznie wiĊksza niĪ
w gospodarstwach transferowanych za renty strukturalne. Przykáadowo moĪna podaü,
Īe w województwie zachodniopomorskim te pierwsze cechują siĊ obszarem 29,2 ha,
a drugie powierzchnią 13,8 ha. Obszar tych drugich stanowi 35,2% tych pierwszych.
W pozostaáych województwach pasa zachodniego i póánocnego proporcje Ğrednich
obszarów nie są tak niekorzystne dla gospodarstw transferowanych w ramach systemu
rent strukturalnych, ale jednak istotne. NaleĪy teĪ zauwaĪyü, Īe intensywnoĞü obrotu
gospodarstwami rolnymi we wskazanych województwach jest znacznie mniejsza niĪ
w innych regionach kraju. Instrument rent strukturalnych sáuĪy wiĊc na tym obszarze do
eliminacji gospodarstw o mniejszej powierzchni, które w znacznej iloĞci są
przekazywane na powiĊkszenie innych jednostek. Renty strukturalne w tych
województwach stanowi Ğrodek poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych.
W województwach Polski centralnej i wschodniej wystĊpują odmienne relacje
pomiĊdzy powierzchnią wszystkich gospodarstw rolnych i gospodarstw transferowanych
za renty strukturalne. Na tym obszarze za renty strukturalne przekazywane
są gospodarstwa rolne o wiĊkszej powierzchni niĪ przeciĊtna w województwie. System
rent strukturalnych w tych województwach jest narzĊdziem poprawy jakoĞci zasobów
pracy w gospodarstwach rolnych, gáównie silniejszych ekonomicznie jednostek
rozwojowych, a w mniejszym stopniu wspiera koncentracjĊ gruntów w mniejszej liczbie
gospodarstw rolnych.
Wnioski
1. Program rent strukturalnych stanowiá jeden z priorytetów w dziaáaniach PROW
2004-2006, albowiem przeznaczono na niego niemal dwie trzecie Ğrodków finansowych.
Program ten wydaje siĊ byü waĪny równieĪ w obecnie wdraĪanym PROW na lata
2007-2013.
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2. Zainteresowanie rentami strukturalnymi wĞród polskich rolników byáo
stosunkowo wysokie, szczególnie w ciągu pierwszym okresie dziaáania w PROW
2004-2006. Program stworzyá wiĊc dodatkowe narzĊdzie przekazywania gospodarstw
rolnych przez starszych wiekiem rolników, mimo Īe przeciĊtny wiek polskich rolników
na tle rolników w krajach Unii Europejskiej jest stosunkowo niski. W wyniku dziaáania
programu w województwach centralnej Polski istotna czĊĞü uĪytków rolnych przeszáa
w posiadanie nowych wáaĞcicieli lub powiĊkszyáa istniejące gospodarstwa.
3. Z analizy przestrzennej problemu wynika, Īe renty strukturalne nie odgrywaáy
wiĊkszej roli w województwach o niekorzystnej strukturze agrarnej. Stanowiáy zaĞ
istotny czynnik obrotu gruntami województwach mazowieckim,. lubelskim i áódzkim.
4. Renty strukturalne cieszyáy siĊ wyĪszym zainteresowaniem rolników
prowadzących gospodarstwa o Ğrednim obszarze niĪ z gospodarstw maáoi wielkoobszarowych.
5. PrzeciĊtna powierzchnia gospodarstw transferowanych za renty strukturalne byáa
wiĊksza od Ğredniej wystĊpującej w danym województwie w pasie województw
wschodnich i Ğrodkowych. W województwach zachodnich wystąpiáa odwrotna
prawidáowoĞü. Na tym pierwszym obszarze kraju analizowany instrument oddziaáywaá
prze likwidacjĊ gospodarstw o mniejszej powierzchni, a na drugim przez wzmacnianie
gospodarstw bardziej Īywotnych ekonomicznie.
6. Funkcjonowanie instrumentu rent strukturalnych w latach 2004-2006 naleĪy
oceniü pozytywnie; stanowiá on jeden z istotniejszych czynników koncentracji uĪytków
rolnych w gospodarstwach indywidualnych w ostatnich latach. Renty strukturalne peánią
ponadto istotną funkcjĊ spoáeczną. UmoĪliwiają rolnikom starszym wiekiem godne
odejĞcie od pracy w rolnictwie, a wysokoĞü otrzymywanych rent wypáacanych na
podstawie przepisów prawnych implementujących PROW 2004-2006, jest stosunkowo
atrakcyjna.
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Summary
Polish agriculture is characterised by the fragmented agrarian structure, negatively affected
farms market competitiveness. So, it has occurred the need to introduce to a practice the
instrument, which might to stimulate the agricultural land concentration in effective farms. In the
Rural Development Plan for 2004-2006 the mean, which was devoted to realize this aim was preretirement pension scheme. The instrument was highly accepted by farmers, offered relatively high
level of pensions. It has caused the questions about the forms and scope of the Polish agriculture
affecting by mentioned instrument.
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The aim of paper is evaluation of pre-retirement pension scheme on structural changes in
Polish agriculture. The analysis were conducted on the basis of the Agency for Restructuring and
Modernisation of Agriculture reports, Rural Development Plan 2004-2006, and yearly books of
GUS. The performed analyses has regard the 2004-2006 years, in which was introduced into a
practice the instrument of pre-retirement pension scheme, and concern to the total territory of
Poland.
The instrument of pre-retirement pension scheme was an important mean of the
agricultural policy realised in Poland in 2004-2006. It was accepted by farmers, stimulate the
farms transfer in some provinces of Poland. The main feature of it was affecting at lowering of
farmers age, ensuring elders farmers after stopping the farming activity the means of life. It is
necessary to stress. That the instrument do no affect sufficiently at structural changes.
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