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DzierĪawa Ĩródáem poprawy materialnych warunków produkcji
trzody chlewnej w Polsce w kontekĞcie doĞwiadczeĔ paĔstw UE
Tenancy as a Source of Improvement the Material Conditions
of Polish Pig Productionin in the Context of EU Countries’
Experiences
Synopsis. Celem opracowania jest omówienie dzierĪawy, jako alternatywnej drogi wykorzystania
potencjaáu majątkowego sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Táem rozwaĪaĔ byáy zmiany
zachodzące w sektorze trzodowym w okresie od 2010r. Realizując cel wykorzystano dostĊpne publikacje
GUS, w tym dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010, które analizowano poddając je dyskusji
z opracowaniami innych autorów, w tym zagranicznych. Postawiono tezĊ, Īe zmniejszanie siĊ stanu
pogáowia i liczby utrzymujących je gospodarstw wpáywa na „uwalnianie” potencjaáu produkcyjnego, który
moĪe zostaü wykorzystany przez inne podmioty realizujące produkcjĊ zgodną z wymaganiami
Ğrodowiskowymi, dobrostanem zwierząt oraz przy akceptacji lokalnych spoáecznoĞci.
Sáowa kluczowe: produkcja trzody chlewnej, warunki materialne produkcji, dzierĪawa rolnicza,
Abstract. The aim of this study is to discuss tenancy as an alternative way to use the pig sector's property
potential in Poland. The background The background of the considerations were changes occurring in the
pig sector in the period from 2010. In order to achieve this objective, available CSO (GUS) publications,
including Census General Agricultural Census 2010, were used, which were analysed by submitting
discussions with the studies of other authors, including foreign ones. The thesis was also made that the
decrease in both the number of livestock and the number of farms maintaining it influences the "release" of
production potential, which can be used to develop production while maintaining environmental
requirements, animal welfare and obtaining social acceptance.
Key words: pig production, material conditions of production, agriculture tenancy
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Wprowadzenie
Instytucja dzierĪawy umoĪliwia zarówno powiĊkszenie areaáu gospodarstwa rolnego
jak i zwiĊkszenie dochodu, jaki moĪna z takiego gospodarstwa uzyskaü. Są to dwa
podstawowe cele, w jakich od kilkudziesiĊciu lat dzierĪawa wykorzystywana jest miĊdzy
innymi w krajach zachodnioeuropejskich oraz USA (Bardhan, 1979). Kluczowe znaczenie
dla rozwoju instytucji dzierĪawy gruntów rolnych w Europie Zachodniej miaáo powstanie
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i podjĊcie przez nią wspólnej dla krajów
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czáonkowskich polityki rolnej (Jurcewicz, Kozáowska, Tomkiewicz, 1995; Vitikainen
2004). KonkretyzacjĊ zaáoĪeĔ tej polityki zawarto w tzw. planie Mansholta z 1968, który
wskazuje kierunki zmian w zakresie dzierĪaw gruntów rolnych i m.in. proponuje ich
przeksztaácenie w kierunku ochrony praw dzierĪawcy oraz umoĪliwienia nabycia wáasnoĞci
dzierĪawionych gruntów. Pomimo to, instytucja dzierĪawy gruntów rolnych na
páaszczyĨnie europejskiej nie zostaáa kompleksowo uregulowana, a jej regulacjĊ
pozostawiono w kompetencji poszczególnych paĔstw czáonkowskich (Czechowski,
Lichorowicz, 1999; Sklenicka, Molnarova i in., 2015).
Przeksztaácenia na páaszczyĨnie ustrojowej i gospodarczej, jakie miaáy miejsce
w Polsce po roku 1989 istotnie wpáynĊáy na kierunek ksztaátowania ekonomicznospoáecznych tendencji w rozwoju instytucji dzierĪawy. Wraz z upáywem lat cieszy siĊ ona
rosnącą popularnoĞcią (ZiĊtara, 2006), mimo Īe wciąĪ wskazuje siĊ na koniecznoĞü
dopracowania rozwiązaĔ prawnych w tym zakresie (Lichorowicz, 2010). Samo pojĊcie
dzierĪawy zostaáo uregulowane w art. 693-709 Kodeksu cywilnego, przy czym regulacja ta
ma charakter ramowy i zawiera odesáanie do odpowiedniego zastosowania przepisów
o najmie, tj. art. 659-692 Kodeksu cywilnego.
Celem niniejszego opracowania, jest omówienie dzierĪawy, jako alternatywnej drogi
wykorzystania potencjaáu majątkowego sektora trzodowego, tym bardziej, Īe ulega on
gáĊbokim przeksztaáceniom związanym zarówno z poziomem produkcji, jak i strukturą
podmiotową. Postawiono tezĊ, Īe zmniejszenie siĊ w okresie od 2010 r. do chwili obecnej
stanu pogáowia oraz liczby utrzymujących je gospodarstw wpáynĊáo na „uwolnienie”
moĪliwego do wykorzystania potencjaáu produkcyjnego. Potencjaá ten mógáby uáatwiü
speánienie szeregu wymagaĔ Ğrodowiskowych i spoáecznych wiĊkszych producentów pod
warunkiem udostĊpnienia go w drodze dzierĪawy. Badając problem wskazano na istniejące
ograniczenia w tym zakresie wynikające z prawodawstwa oraz praktyki monitorowania
zawieranych umów dzierĪawy nieruchomoĞci rolniczych w Polsce.

Materiaá i metoda
Prezentowane opracowanie ma charakter przyczynkowy i nawiązuje do problemów
przemian strukturalnych zachodzących w rolnictwie oraz koniecznoĞci utrzymania
konkurencyjnoĞci polskiego rolnictwa nie tylko na rynku europejskim, ale równieĪ poza
jego granicami. Analizy zawarte w opracowaniu poprzedzono i uzupeániono przeglądem
literatury przedmiotu, w tym opracowaĔ autorów zagranicznych, związanej z problemem
dzierĪawy rolniczej, prawodawstwa z zakresu dzierĪawy w rolnictwie oraz ekspertyz
związanych z sektorem trzodowym. Za informacje wyjĞciowe o potencjalne majątkowym
sektora produkującego trzodĊ chlewną przyjĊto dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.,
mimo ich historycznego juĪ charakteru. Wykorzystano takĪe dostĊpne dane statystyki
publicznej związane z rolnictwem, publikowane przez Gáówny Urząd Statystyczny.
Konkluzje z przeprowadzonych badaĔ zaprezentowano w formie opisowej.

Dyskusja i wyniki
Produkcja trzody chlewnej w Polsce w ostatniej dekadzie podlegaáa gáĊbokim
przemianom. Powodowaáy je zarówno czynniki ekonomiczno-spoáeczne, jak
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i technologiczne i prawne. Ich najbardziej widocznym i mierzalnym efektem staáy siĊ:
redukcja stanu pogáowia zwierząt, zmniejszenie liczby gospodarstw, oraz przeksztaácenia
w strukturze organizacyjnej caáego sektora (Kozera-Kowalska, 2017). Utrwaleniu ulegáo
terytorialne rozmieszczenie produkcji trzody, prowadzące do jej koncentracji w tzw.
polskim zagáĊbiu trzodowym (KopiĔski, 2014; AugustyĔska, 2017). Dominującą pozycjĊ
w tym zagáĊbiu zajmuje województwo wielkopolskie dostarczające na rynek niemal 30%
produkowanych w kraju ĞwiĔ, a do tzw. wielkiej piątki naleĪą równieĪ województwa
kujawsko-pomorskie, mazowieckie, áódzkie oraz lubelskie. àącznie, województwa te
dostarczaáy na rynek niemal 70% rocznej polskiej produkcji trzody (Rocznik Statystyczny
Rolnictwa, 2016).
Tabela.1. Zmiany poziomu produkcji trzody chlewnej w Polsce w wybranych latach
Table. 1. Changes in the level of pig production in Poland in selected years

Wyszczególnienie
DolnoĞląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Pogáowie (w 1000 szt)
2005

2010

441,5
2151,2
1269,3
257,1
1363,5
494,6
2026,6
743,1
368,4
873,8
1049,8
423,4
454,2
880,6
4818,5
496,8
18112,4

300,7
1 789,5
997,0
164,1
1 308,2
356,7
1 438,0
601,2
296,3
552,8
845,1
348,8
381,9
670,1
4 813,3
380,7
15 244,4

2015
210,3
1325
574,6
143,8
1027,8
190
973,6
412,4
166,9
337,2
761,6
251,6
230,9
525,4
1214,1
294,7
11639,8

Zmiany stanu
pogáowia
(2005=100)
2010
2015
68,1
83,2
78,5
63,8
95,9
72,1
71,0
80,9
80,4
63,3
80,5
82,4
84,1
76,1
99,9
76,6
84,2

47,6
61,6
45,3
55,9
75,4
38,4
48,0
55,5
45,3
38,6
72,5
59,4
50,8
59,7
25,2
59,3
64,3

Miejsce w rankingu

2005

2010

2015

13
2
5
16
4
11
3
9
15
8
6
14
12
7
1
10
-

14
2
5
16
4
12
3
8
15
9
6
13
10
7
1
11
-

13
1
6
16
3
14
4
8
15
9
5
11
12
7
2
10
-

ħródáo: RS Rolnictwa 2007, 2013 oraz 2016, GUS, Warszawa.

Koncentracja produkcji w zagáĊbiach produkcyjnych wywoáuje nasilającą siĊ krytykĊ
spoáeczną powodowaną wzrostem liczebnoĞci stad w jednej lokalizacji. KrytykĊ tĊ uáatwia
brak skutecznych uregulowaĔ prawnych, zwáaszcza w przedmiocie warunków budowy
i rozbudowy budynków inwentarskich, o które rolnicy walczą od lat. Racjonalne
rozwiązania w tym zakresie są jednak niezbĊdne miĊdzy innymi ze wzglĊdu na stopieĔ
zuĪycia rolniczych Ğrodków trwaáych (oscylujący od lat wokóá 73%) oraz relatywnie
niskiej, a przy tym zmiennej skáonnoĞci rolników do inwestowania (tab. 2).
Ograniczona skáonnoĞü do inwestycji w wiĊkszoĞci gospodarstw produkujących trzodĊ
chlewną wynika z utrzymującej siĊ od lat niskiej opáacalnoĞci tego kierunku chowu.
Skutkuje to brakiem lub niewystarczającą akumulacją kapitaáu, który mógáby zostaü
przeznaczony na inwestycje. W tej sytuacji wielu rolników rezygnuje z dalszej produkcji
zmieniając kierunek dziaáalnoĞci na inny, lub caákowicie rezygnuje z dziaáalnoĞci rolniczej.
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W gospodarstwach „rezygnujących” pozostają jednak grunty, budynki i budowle
inwentarskie, które mimo stopnia zuĪycia mogą byü dalej wykorzystywane.
Tabela 2. Wybrane charakterystyki Ğrodków trwaáych w rolnictwie w Polsce
Table 2. Selected characteristics of fixed assets in polish agriculture
Wyszczególnienie
WartoĞü brutto Ğrodków trwaáych* (w mln zá)
Inwestycje w Ğrodki trwaáe (w mln)
StopieĔ zuĪycia Ğrodków trwaáych (%)
* w bieĪących cenach ewidencyjnych

2005
118 191,0
2 962,0
70,0

Lata
2010
141 894,0
137 375,0
74,3

2015
151 396,0
5 303,9
73,7

ħródáo: RS Rolnictwa 2007, 2013 oraz 2016, GUS, Warszawa.

Problematyczne jest ustalenie ich faktycznej liczby. BieĪąca inwentaryzacja sektora
w tym zakresie jest w zasadzie niemoĪliwa, z wyjątkiem wyrywkowo prowadzonych
kontroli instytucjonalnych (np. zapowiadanej w 2018 kontroli NIK oraz Europejskiego
Trybunaáu Obrachunkowego), lub wycinkowych projektów badawczych. Informacją
wiąĪącą, mimo upáywu lat pozostają dane Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r.
stanowiąc jedyne bazowe Ĩródáo danych o wyposaĪaniu gospodarstw w budynki i budowle
inwentarskie. Sytuacja ta bardzo utrudnia szacowanie potencjaáu moĪliwego do powtórnego
wykorzystania do produkcji trzody chlewnej. Tymczasem ustalenie stopnia wykorzystania
pozostających w dyspozycji gospodarstw stanowisk umoĪliwiáoby nie tylko ocenĊ
aktualnego stanu, ale teĪ przyszáych moĪliwoĞci zagospodarowania uwalnianego potencjaáu
majątkowego. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, w samych tylko województwach
„zagáĊbia trzodowego” potencjaá budynków inwentarskich uĪytkowanych w produkcji ĞwiĔ
wykorzystywany byá w 2010 r. zaledwie w poáowie. NajwyĪszy poziom jego
wykorzystania wystĊpowaá w woj. wielkopolskim (66%) i áódzkim (60,7%), kujawskopomorskim (57,8%), lubuski (53,4%) oraz mazowieckim (52%). ZbliĪony stopieĔ
wykorzystania odnotowano ponadto w województwach opolskim i Ğląskim. Znaczący
spadek stanu pogáowia w latach 2010 - 2015 (z 14,7 mln szt. w 2010 r. do 10,5 mln szt.
w 2015 r.) oraz zmiana liczby gospodarstw utrzymujących Ğwienie w Polsce (z 397,7
w 2010 r. do 172,2 tys. w 2015 r.) sugerują, Īe stopieĔ wykorzystania stanowisk w wielu
województwach równieĪ ulegá ograniczeniu (Charakterystyka gospodarstw…, 2010;
Charakterystyka gospodarstw…, 2016; PSR, 2010). MoĪe to oznaczaü, Īe w kraju istnieją
duĪe niewykorzystne zasoby majątkowe zaplecza inwentarskiego dostosowanego do
produkcji ĞwiĔ, które mogáyby zostaü ponownie przywrócone do uĪycia dla zwiĊkszenia
moĪliwoĞci produkcyjnych sektora. Dzialanie takie stworzyáoby moĪliwoĞü zapobieĪenia
nadmiernej koncentracji zwierząt w podmiotach o duĪej skali produkcji prowadzonej
„jednoobiektowo”. Pozwoliáoby jednoczesnie zachowü wymogi ochrony Ğrodowiska
i dobrostanu zwierząt oraz uzyskaü akceptacjĊ spoáeczną rozwoju produkcji trzody
chlewnej, a przynajmniej ograniczenie dezaprobaty w tym zakresie. Odpowiednio
monitorowana instytucja dzierĪawy umoĪliwiáaby zatem odejĞcie od dominujacego obecnie
„jednoobiektowego” systemu produkcyjnego na rzecz systemu „wieloobiektowego”
tj. tworzenia gospodarstw o wielu budynkach inwentarskich, pozostających w pewnym
oddaleniu od siebie. Atutem takiego rozwiązania jest moĪliwoĞü zawarcia dzierĪawy na
czas oznaczony oraz moĪliwoĞü otrzymania za nią wynagrodzenia, które mogáoby stanowiü
wsparcie dochodów gospodarstwa rezygnującego z prowadzenia produkcji. Wobec braku
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danych statystycznych trudno dowieĞü w sposób jednoznaczny tezy o skuteczoĞci
spoáeczno-ekonomicznej takich dziaáaĔ. Argumentami na jej popracie mogą byü
obserwowane zmiany organizacyjne produkcji, w tym umacnianie siĊ chowu nakáadczego,
ograniczenia produkcji w cyklu zamkniĊtym, czy spadek wielkoĞci krajowej produkcji
prosiąt (Blicharski, Hammermeister, 2014). Ponadto uwalniany potencjaá majątkowy
w konsekwencji wychodzenia z rynku gospodarstw zaprzestających produkcji lub
zmieniających jej kierunek, moĪna i naleĪy wykorzystaü kierując siĊ zasadą racjonalnego
gospodarowania, która od zawsze obecna jest w dziaáalnoĞci rolników (Czarny,
ĝledziewska, 2015).
Wobec szeregu barier ekonomicznych, spoáecznych oraz prawnych związanych
z rozwijaniem produkcji zwierzĊcej i jej koncentracją w gospodarstwach najwiĊkszych
(1000 szt. i wiĊcej) alternatywą moĪe staü siĊ dzierĪawa gruntów i obiektów gospodarstw
opuszczających sektor. DoĞwiadczenia krajów unijnych wskazują na istotną rolĊ, jaką
odgrywa ta forma korzystania z nieruchomoĞci rolnych w umacnianiu i rozwoju produkcji
zwierzĊcej (w tym trzody chlewnej), w takich krajach jak np. Dania i Holandia. Nie tylko
w warunkach polskich dzierĪawa stanowi rozwiązanie zapewniające korzyĞci dla obu stron
tj. umoĪliwia zwiĊkszenie produkcji z zachowaniem wymagaĔ Ğrodowiskowych dla
dzierĪawiącego oraz zapewnienie staáego przychodu dla wydzierĪawiającego.
To rozwiązanie zapewniające korzyĞci dla obu stron tj. umoĪliwiające zwiĊkszenie
produkcji z zachowaniem wymagaĔ Ğrodowiskowych dla najwiĊkszych oraz zapewnienie
staáego przychodu z dzierĪawy dla rezygnujących (Ravenscroft, Gibbard, Markwell, 1999).
Oszacowanie skali moĪliwych przesuniĊü wymagaáoby jednak poznania aktualnego
i faktycznego stanu zasobów, jakimi dysponują gospodarstwa produkujące trzodĊ chlewną
w Polsce, jak i gruntownej analizy sytuacji w otoczeniu wraz z przewidywaniem,
a czĊĞciowo równieĪ kreowania nadchodzących zmian (Kononiuk, 2012).
W krajach europejskich nadal aktualny pozostaje podziaá na model protekcjonistyczny
i liberalny dzierĪawy rolniczej. Model protekcjonistyczny obowiązuje we Francji, Holandii,
Hiszpanii czy Belgii. Zakáada on szczególny status dzierĪawy rolniczej obowiązujący
ex lege wszystkich dzierĪawców i wydzierĪawiających. Ponadto, zasadnicze kwestie
dotyczące dzierĪawy zawarte są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
(Winkler, 2011). Natomiast liberalny model dzierĪawy jest realizowany w Niemczech,
Danii, Austrii, Grecji, Turcji, Luksemburgu oraz Wielkiej Brytanii (Maye, Ilbery, Watts,
2009; Pikalo, 1986; Consultation, 2004). W jego ramach treĞü umowy dzierĪawy ustalana
jest przez same strony, a ustawodawca w marginalnym stopniu ingeruje w uáoĪenie tego
stosunku. Są równieĪ kraje, w których funkcjonuje tzw. mieszany model dzierĪawy,
w ramach którego wystĊpują zarówno elementy jednakowo uregulowane, jak
i pozostawione do dyspozycji stron. NaleĪą do nich Szwecja, Szwajcaria, Portugalia czy
Wáochy (Winkler, 1997; Costato, 2001). Na uwagĊ zasáuguje teĪ fakt, Īe w paĔstwach
Europy Zachodniej widoczny jest trend tworzenia szczególnego statusu prawnego
dzierĪawcy gruntów rolnych. Do jego uzyskania wymaga siĊ, aby producent rolny speániá
ustawowo wyznaczone wymogi, ale po ich speánieniu moĪe korzystaü z uprzywilejowanej
ochrony prawnej, a takĪe ĞwiadczeĔ socjalnych (Lichorowicz, 2010).
Trzeba zaznaczyü, Īe w krajowej sferze legislacyjnej kompleksowe uregulowanie
instytucji dzierĪawy rolniczej zostaáo odáoĪone na przyszáoĞü (Druk sejmowy nr 3231).
Natomiast w sferze faktycznego obrotu gruntami, ze wzglĊdu na status
wydzierĪawiającego, moĪna wyodrĊbniü róĪnice, które niejako utrudniają jednoznaczne
zakwalifikowanie dzierĪawy do przedstawionych powyĪej modeli. Warto jednak zwróciü
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uwagĊ na praktyczny rozwój tej instytucji w innych krajach i skorzystaü tak z dobrej
praktyki legislacyjnej, jak i pozytywnych rozwiązaĔ praktycznych. Jak wskazano powyĪej
m.in. we Francji z powodzeniem rozwija siĊ protekcjonistyczny model dzierĪawy.
InstytucjĊ dzierĪawy reguluje tam kodeks cywilny, kodeks rolny a nadto ustawy
szczegóáowe. Od 1946r. francuski system dzierĪawy nieruchomoĞci ukierunkowany zostaá
w mniejszym lub w wiĊkszym stopniu na tworzenie trwaáych i rentownych jednostek.
Z uprawnieniem do kontynuowania áączy siĊ zarówno zdolnoĞü do podejmowania
przedsiĊwziĊü gospodarczych jak i moĪliwoĞü inwestowania na dzierĪawionej
nieruchomoĞci w warunkach ekonomicznie akceptowalnych oraz moĪliwoĞü normalnej
amortyzacji poniesionych, a niejednokrotnie bardzo wysokich nakáadów finansowych
(Compiegne, 1999). Korzystne zmiany w przepisach, które pozwalają zachowaü
równowagĊ pomiĊdzy uprawnieniami dzierĪawcy i wydzierĪawiającego stanowią zachĊtĊ
do korzystania z tej instytucji takĪe wĞród osób, które dotąd preferowaáy inne sposoby
gospodarowania gruntami. Kolejną wartą uwagi dobrą praktyką legislacyjną we Francji jest
tworzenie i dostosowywania przepisów do aktualnych trendów i potrzeb w rolnictwie
np. regulacja dzierĪawy ekologicznej.
Tabela. 3. Liczba umów dzierĪawy gruntów z Zasobu WRSP oraz ich obszar wedáug województw
(stan na 30.06.2017)
Table. 3. Number of land lease agreements from the WRSP Resource and their area by voivodships
(as at 30/06/2017)
Wyszczególnienie

Liczba umów
dzierĪawy (szt.)

Powierzchnia gruntów
(ha)

DolnoĞląskie
7966
150015
Kujawsko-pomorskie
3943
69557
Lubelskie
6714
24139
Lubuskie
4800
70880
àódzkie
387
12477
Maáopolskie
1086
7586
Mazowieckie
1282
17651
Opolskie
2607
60182
Podkarpackie
1829
16291
Podlaskie
4482
22382
Pomorskie
2991
73371
ĝląskie
2381
22994
ĝwiĊtokrzyskie
421
5322
WarmiĔsko-mazurskie
5591
123066
Wielkopolskie
4245
163190
Zachodniopomorskie
9490
210892
Razem
60215
1049955
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych KSOW (www.ksow.gov.pl).

Powierzchnia/umowĊ
18,8
17,6
3,6
14,8
32,2
7,0
13,8
23,1
8,9
5,0
24,5
9,7
12,6
22,0
38,4
22,2
17,4

Aktualnie na gruncie krajowym dzierĪawa nieruchomoĞci rolnych staje siĊ
w podstawowym tytuáem prawnym do zorganizowania i prowadzenia gospodarstw rolnych,
tym bardziej, Īe w przeciwieĔstwie do transakcji kupna nie wymaga angaĪowania
znacznego kapitaáu. Dla wielu rolników dzierĪawa, to moĪliwoĞü rozwoju prowadzonej
dziaáalnoĞci zwáaszcza uprawowej, czego ilustracją mogą byü informacje Krajowego
OĞrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wynika z nich, Īe tylko w 2017 r. zawarto ponad

DzierĪawa Ĩródáem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej …

127

60 tys. umów dzierĪawy (na ok. 1, 05 mln ha), co oznacza, Īe dzierĪawą objĊtych zostaáo
76% powierzchni ziemi pozostającej w Zasobie WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa
(www.ksow.gov.pl). JeĞli jednak analizowaü Ğrednią powierzchniĊ dzierĪawy wielkoĞci nie
napawają optymizmem, trudno teĪ dyskutowaü o procesach poprawy struktury agrarnej
w kraju (tab. 3). Zwáaszcza wobec wejĞcia w Īycie ustawy o wstrzymaniu sprzedaĪy
nieruchomoĞci Zasobu WáasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r.). Zmiany te ugruntowaáy dzierĪawĊ jako podstawową
formĊ zwiĊkszeni zakresu prowadzonej dziaáalnoĞci produkcyjnej bez koniecznoĞci zakupu
uĪytkowanych gruntów. W tym przypadku dzierĪawa, a zwáaszcza dzierĪawa
dáugoterminowa nieruchomoĞci rolnych staáa siĊ istotnym instrumentem realizacji polityki
rolnej paĔstwa. WciąĪ jednak, na wzór regulacji obowiązujących w krajach UE nie stanowi
instrumentu przyspieszającego proces zmian generacyjnych w rolnictwie, a tym bardziej
narzĊdzia umoĪliwiającego wykorzystanie uwalnianego potencjaáu produkcyjnego
gospodarstw.
Z punktu widzenia celu prezentowanych rozwaĪaĔ oraz postawionej tezy istotne jest
spostrzeĪenie, Īe dzierĪawa zwykle prezentowana jest przez pryzmat dzierĪawy gruntów,
znaczenie rzadziej skáadników majątku gospodarstw lub ich caáoĞci. Nie uáatwia to
odpowiedzi na pytanie, czy sprzyja lub, czy moĪe sprzyjaü rozwojowi produkcji trzody
chlewnej w kraju. Wprawdzie w województwach tworzących polskie zagáĊbie trzodowe
Ğrednie wielkoĞci wydzierĪawionych gruntów są wiĊksze niĪ w pozostaáych (wielkopolskie
38,4ha, áódzkie 32,2 ha, kujawsko-pomorskie 17,6 ha, lubuskie 14,8 ha i mazowieckie
13,8 ha/1 umowĊ), trudno jednak wnioskowaü o iloĞci umów dzierĪawy budynków
inwentarskich, o której rolnicy czĊsto sami dyskutują na forach i grupach internetowych.
Monitoring zjawiska utrudnia takĪe brak obligatoryjnego prowadzenia rejestrów umów
prowadzonego wedáug kryterium przedmiotu umowy.
Zarysowana sytuacja przedstawia tylko czĊĞü problemów dotykających produkcjĊ
trzody chlewnej w Polsce. Obok nich wystĊpują równieĪ bariery natury prawnej, takie jak
konflikty związane z naruszania tradycyjnego áadu przestrzennego i konsensusu
spoáecznego co do przeznaczenia terenów rolnych (LeĞniak, 2016). Elementy te
uzasadniają podjĊcie dziaáaĔ zmierzających do wykorzystania uwalnianej czĊĞci potencjaáu
majątkowego gospodarstw wycofujących siĊ z rynku i przekazywania ich w nowe
uĪytkowanie na drodze umów dzierĪawy.

Podsumowanie
Wyznacznikami zmian zachodzących w produkcji trzody chlewnej w Polsce są ciągáa
presja konkurencji zewnĊtrznej oraz malejąca opáacalnoĞü. Ponadto polscy producenci
starają siĊ sprostaü rosnącym wymaganiom dobrostanu zwierząt, coraz czĊĞciej dziaáając
w warunkach radykalizującej siĊ krytyki spoáecznej produkcji rolnej, związanej w czĊĞci
z naciskiem na ograniczanie produkcyjnego charakteru wsi. Wszystkie te procesy powodują
coraz czĊstsze rezygnacje z prowadzenia produkcji trzody chlewnej. Jakkolwiek sytuacja ta
sprzyja tworzeniu nowych struktur produkcyjnych, bardziej sprawnych organizacyjnie
i skuteczniejszych ekonomicznie, w praktyce ich rozwój utrudniony jest przez
obowiązujące Ğrodowiskowe regulacje prawne. W tej sytuacji starano siĊ wykazaü, Īe
dzierĪawa potencjaáu produkcyjnego zwalnianego przez rezygnujące z produkcji
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gospodarstw moĪe staü siĊ istotnym narzĊdziem wsparcia przemian sektora trzodowego
w Polsce.
Wykorzystanie instytucji dzierĪawy, szczególnie rozwiązaĔ zbliĪonych do modelu
protekcjonistycznego, powinny sprzyjaü jej ramowe i elastyczne uregulowania. WĞród ich
moĪliwych skutków mogą znaleĨü siĊ miĊdzy innymi:
1. tworzenie w drodze dzierĪawy gospodarstw wieloobiektowych, speániających
wymogi dobrostanu zwierząt, nie obciąĪając Ğrodowiska naturalnego.
2. zasilenie dochodów rodzin rolniczych rezygnujących z produkcji trzody czynszem
dzierĪawnym.
3. zwiĊkszenie kontroli paĔstwa co do jakoĞci utrzymania dzierĪawionych gruntów
i obiektów oraz wysokoĞci czynszu dzierĪawnego.
NaleĪy podkreĞliü, Īe przedmiotem dzierĪawy moĪe byü zarówno rzecz ruchoma,
nieruchomoĞü, pewien zbiór rzeczy i praw jak np. przedsiĊbiorstwo, gospodarstwo rolne,
a takĪe inwentarz Īywy. To powoduje, Īe dzierĪawa staje siĊ bardzo atrakcyjną formą
korzystania z cudzego prawa wáasnoĞci równieĪ w rolnictwie, otwierając wiele nowych
dróg rozwoju poszczególnych gaáĊzi produkcji.
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