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S y n o p s i s. Instrument rolniczych rent strukturalnych jest wykorzystywany w polskiej
polityce rolnej od pocz¹tku lat szeædziesi¹tych XX wieku. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy
prawne wkomponowuj¹ go w strukturê narzêdzi WPR stymuluj¹cych przekszta³cenia strukturalne w rolnictwie. Celem opracowania jest zarysowanie mechanizmu transformacji strukturalnej, stanowi¹cej istotê transferu gospodarstw rolnych pomiêdzy gospodarstwami rolnymi w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych. W instrumencie rolniczych rent
strukturalnych dzia³aj¹ dwie niezale¿nie formy transferu gospodarstw rolnych: w ca³oci na
rzecz nastêpców oraz na powiêkszenie innych jednostek produkcyjnych. Pierwsza stymuluje
wymianê generacji prowadz¹cych gospodarstwa rolne, a druga koncentracjê gruntów rolnych. Koncentracja gruntów rolnych i wymiana generacji rolników mog¹ byæ jednak realizowane przez obie formy transformacji strukturalnej. Wymaga to jednak wprowadzenia w
systemach rent strukturalnych klauzul generacyjnych i obszarowych.

WSTÊP
Wykorzystywanie rodka rolniczych rent strukturalnych, wzglêdnie instrumentów polityki
spo³ecznej do kszta³towania struktur rolnych ma w Polsce d³ug¹ tradycjê [Budzanowski 2004].
W latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. funkcjonowa³y kolejno trzy systemy rent
za ziemiê1 , maj¹ce g³ównie na celu zasilanie gruntami sektora rolnictwa uspo³ecznionego. Od
drugiej po³owy lat siedemdziesi¹tych do koñca XX w. w tym celu wykorzystywano instrumen1

Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomoci w zagospodarowanie
lub na w³asnoæ Pañstwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym w³acicieli tych nieruchomoci i ich
rodzin. Dz.U. z 1977 r. Nr 32 poz. 140, z pón. zm.; ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i
innych wiadczenia dla rolników przekazuj¹cych nieruchomoci rolne na w³asnoæ Pañstwa.
Dz.U.1968 r. Nr 3, poz. 14, z pón. zm. i ustawa z 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw
rolnych na w³asnoæ pañstwa za rentê i sp³aty pieniê¿ne. Dz. U. 1974 r. Nr 21, poz. 118.
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ty zabezpieczenia i ubezpieczenia spo³ecznego rolników2 . W kolejno uchwalanych aktach
prawnych z tego zakresu ograniczano zakres ingerencji w obrót gruntami rolnymi, specjalizuj¹c je jako instrumenty polityki spo³ecznej skierowanej do rolników indywidualnych3 .
Kierunek tej ewolucji, przy wystêpowaniu w rolnictwie polskim rozdrobnionej struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wywo³a³ na pocz¹tku bie¿¹cej dekady w zwi¹zku z
podjêciem przez Polskê dzia³añ zmierzaj¹cych do integracji ze strukturami Unii Europejskiej,
potrzebê opracowania zasad dzia³ania instrumentu polityki rolnej maj¹cego na celu dostosowanie naszego rolnictwa do wymogów integracji w obszarze struktur rolniczych [Paszkowski 2006]. Jednym ze rodków polityki rolnej sta³y siê rolnicze renty strukturalne4 ,
maj¹ce na celu poprawê struktury obszarowej gospodarstw rolnych. ¯ywot przepisów
prawnych implementuj¹cych je do praktyki by³ jednak niezmiernie krótki5 , bowiem zosta³
nastêpnie dostosowany do zasad Wspólnej Polityki Rolnej i udostêpniony w ramach Planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-20066 . Jego funkcjonowanie by³o natomiast
regulowane rozporz¹dzeniem RM z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich7 , zawieraj¹cym przepisy wykonawcze do ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej8 .
Rolnicze renty strukturalne stanowi¹ te¿ jedno z dzia³añ Programu rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-20139 funkcjonuj¹c na podstawie rozporz¹dzenia MRiRW z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia³ania Renty strukturalne objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201310 , zawieraj¹cego przepisy wykonawcze do ustawy z
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By³y to ustawy: z dnia 27 padziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych wiadczeniach dla rolników i ich rodzin. Dz. U. z 1977 r., Nr 32, poz. 140; ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników i cz³onków ich rodzin. Dz. U. z 1982 r. Nr 40, poz. 268 i
obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Dz. U.
z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z pón. zm.
Jednoczenie zmniejszano skalê preferencji dla rolników przekazuj¹cych grunty pañstwu, k³ad¹c wiêkszy nacisk na szersze zagospodarowanie gruntów przez rolników indywidualnych.
Wprowadzono je ustaw¹ z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Dz.
U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539, z pón. zm. Zob. te¿ rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu postêpowania w
sprawie przyznawania i wyp³aty rent strukturalnych. Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1769.
Wnioski od rolników zaprzestano przyjmowaæ z koñcem 2003 r. Zob. art. 13 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz¹cych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dz. U. z 2003 r. Nr 229,
poz. 2273 z pón zm.
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie planu
rozwoju obszarów wiejskich. M.P. z 2004 r. Nr 56, poz. 958.
Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1191, z pón. zm. Zob. te¿ rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtych planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U. z
2004 r. Nr 161, poz. 1684.
Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 z pón zm.
Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, sierpieñ 2006 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 750, z pón. zm.
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dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich11 .
Cech¹ charakterystyczn¹ omawianego instrumentu polityki rolnej jest to, ¿e jego przepisy reguluj¹ zarówno zasady nabywania prawa do wiadczeñ spo³ecznych, jak i obrotu
gospodarstwami rolnymi. W pierwszym przypadku normuj¹ stosunki prawne zbli¿one pod
wzglêdem przedmiotu i metody do wystêpuj¹cych w ubezpieczeniach spo³ecznych, a w
drugim  prawa rzeczowego. W pierwszym z tych obszarów regulowana materia stanowi
wyodrêbniony formalnie zakres stosunków prawnych w odniesieniu do uregulowañ z zakresu ubezpieczenia spo³ecznego rolników. W drugim za kwestie przenoszenia w³asnoci
gospodarstw rolnych, w tym tak¿e wykorzystywane formy umów, regulowane s¹ g³ównie
przepisami prawa cywilnego, a tak¿e prawa rodzinnego i opiekuñczego oraz notarialnego.
Obowi¹zuj¹ce regulacje prawne s¹ formalnym wyrazem wystêpuj¹cych w danym czasie stosunków spo³eczno-ekonomicznych. Te drugie s¹ jednak pierwotne w stosunku do
tych pierwszych, jakkolwiek uchwalone akty prawne s¹ w stanie kszta³towaæ nowe relacje
spo³eczne i ekonomiczne. Tak wiêc okrelone przepisami prawnymi zasady funkcjonowania
instrumentów polityki rolnej wynikaj¹ z odkrytych ekonomicznych i spo³ecznych praw
naukowych, za³o¿eñ polityki gospodarczej i wdra¿anych programów rozwoju gospodarczego. Zadaniem nauk ekonomicznych, a w tym polityki rozwoju obszarów wiejskich, jest wiêc
wypracowanie za³o¿eñ modelowych instrumentów oddzia³ywania na rozwój wsi i rolnictwa.
Podbudowy teoretycznej w tym przypadku mo¿e dostarczyæ teoria nowej ekonomii instytucjonalnej, uwzglêdniaj¹cej w analizach wp³yw instytucji na funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych i instytucji pañstwowych oraz samorz¹dowych [Williamson 1998]. W zakres definicji instytucji jak najbardziej wchodz¹ bowiem normy prawne i struktury wdra¿aj¹ce je do praktyki.
Instrument rent strukturalnych analizowany w ujêciu ekonomicznym stanowi z jednej
strony narzêdzie polityki spo³eczno-ekonomicznej, a konkretnie dzia³anie o charakterze zaopatrzenia emerytalnego, zabezpieczaj¹ce dochody rolników w starszym wieku, a z drugiej
narzêdzie transferu gruntów pomiêdzy gospodarstwami rolnymi. W przypadku podjêtego
w pracy problemu istnieje wiêc potrzeba wypracowania modelu ekonomicznego transferu
gruntów rolnych w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych, za czym przemawia rola
przypisywana omawianemu instrumentowi rozwoju wsi i rolnictwa12 . Zadanie to jest o tyle
wa¿ne, ¿e dotychczasowe regulacje prawne instrumentów WPR w Polsce s¹ wprowadzane
w ¿ycie bez nale¿ytego uzasadnienia teoretycznego, co czêsto powoduje ich dysfunkcjonalnoæ, a tak¿e nara¿a bud¿et pañstwa na niepotrzebne wydatki.
Celem opracowania jest rekonstrukcja modelu transferu gruntów pomiêdzy gospodarstwami rolnymi przy u¿yciu instrumentu rolniczych rent strukturalnych, okrelanego jako
mechanizm transformacji strukturalnej gospodarstw rolnych. W analizach wykorzystano
ród³a prawne normuj¹ce dzia³anie rent strukturalnych w Polsce oraz we Wspólnotach
Europejskich. W badaniach zastosowano podejcie systemowe. Szczególn¹ uwagê zwrócono na ekonomiczne skutki mechanizmu transformacji strukturalnej dla wzmocnienia konkurencyjnoci gospodarstw rolnych bior¹cych udzia³ w obrocie gruntami rolnymi przy
u¿yciu instrumentu rent strukturalnych.
11
12

Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z pón. zm.
Zob.: redniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (1998). Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej. Warszawa. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (1999). MRiG¯. Warszawa.
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FUNKCJONOWANIE MECHANIZMU TRANSFORMACJI STRUKTURALNEJ
W przepisach prawnych reguluj¹cych dzia³anie rent strukturalnych jednym z warunków nabycia prawa do renty strukturalnej jest przekazanie gospodarstwa rolnego. Wymóg
ten nale¿y uznaæ za podstawowy w zapewnieniu omawianemu instrumentowi skutecznoci
dzia³ania i w ujêciu prawnym dotyczy form przenoszenia praw (w³asnoci, posiadania) do
zasobów maj¹tkowych, przedmiotu przekazania (gospodarstwo rolne, u¿ytki rolne), kierunków przekazania zasobów maj¹tkowych (na nastêpcê, na powiêkszenie innego gospodarstwa), sposobów zagospodarowania gruntów (produkcja rolnicza, zalesianie, ochrona rodowiska), warunków stawianych przejmuj¹cemu gospodarstwo rolne oraz form prawnych
zawieranych umów w obrocie gospodarstwami rolnymi.
W ujêciu ekonomicznym jego wdra¿anie do praktyki powoduje zmiany w zasobach pracy
i kapita³u gospodarstw rolnych, które mo¿na okreliæ jako proces transformacji strukturalnej
gospodarstw rolnych. Jego istotê stanowi transfer gruntów rolnych pomiêdzy gospodarstwami rolnymi, bêd¹cy jedn¹ z form obrotu zasobami ziemi rolniczej. Istotne znaczenie ma
zatem wyjanienie, co oznacza ta kategoria z ekonomicznego punktu widzenia, jaka jest jej
treæ, jakie elementy sk³adowe j¹ tworz¹ i w jakich etapach zachodzi? Wstêpnie mo¿na przyj¹æ, ¿e transformacja strukturalna jest procesem wymiany prowadz¹cych gospodarstwa rolne
i przekszta³cania (restrukturyzacji, reorganizacji) zasobów maj¹tkowych gospodarstw rolnych
w trakcie ich przekazywania za renty strukturalne, obejmuj¹cym likwidacjê jednych jednostek
produkcyjnych i transfer ich zasobów maj¹tkowych (ca³ych gospodarstw lub tylko gruntów
rolnych) do innych struktur, wzglêdnie transfer ca³ych gospodarstw rolnych (bez wzglêdu na
to, czy dotyczy to ca³ych jednostek produkcyjnych czy tylko gruntów rolnych) w rêce m³odych rolników definiowanych w przepisach prawnych jako nastêpcy.
Mechanizm transformacji strukturalnej gospodarstw rolnych stanowi rdzeñ funkcjonowania systemu rolniczych rent strukturalnych i gwarantuje omawianemu narzêdziu polityki rolnej realizacjê celów strukturalnych. W obecnym kszta³cie prawnym ma on charakter
dualny, gdy¿ dotyczy dwóch odrêbnych form przep³ywu gruntów pomiêdzy gospodarstwami rolnymi. Pierwsza to proces przekazywania gospodarstw rolnych na powiêkszenie
innych jednostek produkcyjnych, a druga  ich transfer na rzecz nastêpców. W tym pierwszym przypadku powoduje restrukturyzacjê maj¹tkow¹ gospodarstw rolnych polegaj¹c¹
na koncentracji gruntów w gospodarstwach rolnych, a w drugim wymianê, pokoleniow¹
prowadz¹cych wywo³uj¹c¹ zmiany w iloci i jakoci zasobów pracy. St¹d tê pierwsz¹ formê
mo¿na nazwaæ procesem transformacji maj¹tkowej, a drug¹ transformacji generacyjnej (pokoleniowej) gospodarstw rolnych.
GRUPY GOSPODARSTW ROLNYCH BIOR¥CYCH UDZIA£ W TRANSFORMACJI
STRUKTURALNEJ
Gospodarstwa rolne bior¹ce bezporedni udzia³ w transferze gruntów przy u¿yciu systemu rent strukturalnych mo¿na podzieliæ na trzy grupy: przekazywane, nowo tworzone
(przekazywane nastêpcom) i przejmuj¹ce (rys. 1). Kryteriami ich delimitacji w tym wypadku
s¹: (a) rola gospodarstw rolnych w procesie transformacji strukturalnej i (b) charakter oraz
zakres przekszta³ceñ maj¹tkowych oraz generacyjnych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stanowi¹ one
czêæ ogólnej zbiorowoci gospodarstw rolnych. Pierwsze w sposób bezporedni podlegaj¹ procesowi transformacji strukturalnej, drugie powstaj¹ w wyniku jego zachodzenia, a

176

S. PASZKOWSKI

=ELRURZR üJRVSRGDUVWZUROQ\FK

/LQLDGDW\SU]HND]DQLD
JRVSRGDUVWZDUROQHJR

*RVSRGDUVWZD

*RVSRGDUVWZDSU]HMPRZDQH

SU]HND]\ZDQHQDVW SFRP

SU]H]QDVW SFyZ

*RVSRGDUVWZDOLNZLGRZDQH
±SU]HND]\ZDQHZFDáR FL
±SU]HND]\ZDQHZF]

FLDFK

Rysunek 1. Proces transformacji strukturalnej
gospodarstw przekazywanych w ramach systemu
rolniczych rent strukturalnych
ród³o: opracowanie w³asne.
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trzecie s¹ zasilane zasobami maj¹tkowymi gospodarstw likwidowanych z grupy pierwszej.
Te ostatnie stanowi¹ te¿ zbiorowoci jednostek rozwojowych zdolnych do akumulacji maj¹tkowej i przejmowania gospodarstw likwidowanych przy u¿yciu instrumentu rolniczych
rent strukturalnych. Wraz z gospodarstwami przekazywanymi nastêpcom tworz¹ podzbiorowoæ gospodarstw rolnych powsta³¹ w procesie transformacji strukturalnej.
Gospodarstwa rolne przekazywane (pierwsza grupa) mo¿na podzieliæ na transferowane: (1) w ca³oci na rzecz nastêpców i (2) kierowane na powiêkszenie innych jednostek
produkcyjnych. W tej ostatniej grupie mo¿na wyodrêbniæ gospodarstwa przekazywane na
powiêkszenie jednostek rozwojowych w ca³oci (podgrupa 2a), wzglêdnie w czêciach
(podgrupa 2b).
Z ekonomicznego punktu widzenia zasoby produkcyjne gospodarstwa rolnego mo¿na
podzieliæ na rodki produkcji (rzeczowe sk³adniki gospodarstwa rolnego, takie jak: grunty
rolne i kapita³ nazywane maj¹tkiem) oraz zasoby pracy. Transformacja strukturalna dotyczy
obu tych sk³adników, z tym jednak, ¿e w zale¿noci od formy (maj¹tkowej, generacyjnej)
obejmuje je w ró¿nym zakresie.
Proces transformacji strukturalnej mo¿na rozpatrywaæ w aspektach ekonomicznym,
organizacyjnym oraz prawnym. W przypadku gospodarstw transferowanych na rzecz nastêpców wystêpuje tylko formalna (prawna) likwidacja jednostek produkcyjnych. Struktury organizacyjne, zasoby maj¹tkowe oraz funkcje i zadania zostaj¹ w nich nadal zachowane.
Zjawisko likwidacji gospodarstw rolnych w ujêciu ekonomicznym i organizacyjnym wiêc
nie zachodzi. Zmiany dotycz¹ za zasobów pracy, a g³ównie osób prowadz¹cych gospodarstwa rolne (pe³ni¹cych funkcje kierownicze), a tak¿e innych cz³onków rodzin rolników pracuj¹cych w gospodarstwach rolnych. Proces ten zachodzi wskutek wymiany pokoleñ u¿ytkowników gospodarstw rolnych przy zachowaniu generalnie bez zmian ich zasobów maj¹tkowych, a tak¿e w czêci jednostek  zasobów pracy13 . W ujêciu organizacyjnym nastêpu13

Wed³ug Raportu koñcowego trzecia czêæ przekazuj¹cych w dalszym ci¹gu wykonuje pracê na
rzecz gospodarstw rolnych. Raport koñcowy. Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2004-2006. Konsorcjum IERiG¯, IRWiR, IUNG PIB, BSM SP.J. Warszawa, 2009 r.
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je za zmiana ról osób pracuj¹cych i prowadz¹cych gospodarstwa rolne. W analizowanym
przypadku w procesie transformacji strukturalnej nie zachodzi wiêc ubytek (eliminacja)
jednostek z ogólnej zbiorowoci gospodarstw rolnych.
W przypadku gospodarstw przekazywanych na powiêkszenie (podgrupy 2a i 2b) nastêpuje faktyczne unicestwienie wczeniej istniej¹cych jednostek produkcyjnych. Ich udzia³em jest za transfer znajduj¹cych siê w nich zasobów maj¹tkowych do innych struktur
produkcyjnych. W omawianym wypadku zachodzi wiêc rzeczywista likwidacja gospodarstw
rolnych w aspekcie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym, prowadz¹ca w pierwszej
kolejnoci do uwolnienia zasobów maj¹tkowych tkwi¹cych w gospodarstwach rolnych, a
w dalszej do ich realokacji do innych podmiotów organizacyjnych. Uwolnione w trakcie
tego procesu zasoby pracy ulegaj¹ dezaktywacji wzglêdnie rozproszeniu; wymogiem bowiem nabycia prawa do renty strukturalnej jest zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoci rolniczej. Ich wartoæ ekonomiczna, ze wzglêdu na wiek rolników bior¹cych udzia³ w programie
rent strukturalnych, stan ich zdrowia, a tak¿e posiadane kwalifikacje zawodowe, z regu³y nie
jest wysoka. Czynniki te nie dyskwalifikuj¹ ich mo¿liwoci podejmowania pewnych form
aktywnoci gospodarczej. Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e wykorzystanie tych osób w gospodarstwach rolnych przejmuj¹cych grunty rolne mo¿e byæ trudne ze wzglêdu na brak wczeniej
g³êbszych wiêzi ekonomicznych z rolnikami je prowadz¹cymi. Zdolnoæ do pracy, a tak¿e
kwalifikacje zawodowe przekazuj¹cych mog¹ byæ ma³o przydatne w powiêkszanych gospodarstwach rolnych. Z tego wzglêdu omawiany instrument polityki rolnej przewiduje dla
nich wiadczenia pieniê¿ne, zapewniaj¹ce im godne warunki ¿ycia w okresie poprzedzaj¹cym powstanie prawa do emerytury.
ETAPY PROCESU TRANSFORMACJI STRUKTURALNEJ
Wprowadzaj¹c do analizy czynnik aktu przekazania gospodarstwa rolnego, proces transformacji strukturalnej mo¿na opisaæ jako dwuetapowy. W pierwszym z nich podmiotami bior¹cymi w nim udzia³ s¹ rolnicy przekazuj¹cy gospodarstwa rolne, a przedmiotem  gospodarstwa
przekazywane. W drugim etapie podmiotami s¹ nastêpcy przejmuj¹cy gospodarstwa nowo
tworzone oraz przejmuj¹cy gospodarstwa likwidowane. Przedmiotem za gospodarstwa rolne
przejête przez nastêpców i na powiêkszenie. Dwuetapowy proces transformacji strukturalnej
dotyczy wiêc zarówno u¿ytkowników gospodarstw rolnych, jak i ich zasobów maj¹tkowych.
W pierwszym etapie procesu transformacji strukturalnej w obrocie zasobami uczestnicz¹ nastêpuj¹ce grupy jednostek: (1) przeznaczone do przekazania nastêpcom w ca³oci,
2) przewidziane do transferu znajduj¹cych siê w nich zasobów maj¹tkowych w ca³oci (2a),
b¹d planowane do przekazania w czêciach (2b). W drugim etapie transformacji wystêpuj¹
za dwie grupy gospodarstw rolnych; przejmowane przez nastêpców i powiêkszane. Te
pierwsze, z prawnego punktu widzenia, na co wy¿ej zwrócono ju¿ uwagê, mo¿na nazwaæ
nowo tworzonymi. W ujêciu ekonomicznym, a tak¿e organizacyjnym, s¹ to jednak jednostki
produkcyjne wczeniej istniej¹ce. Te drugie za stanowi¹ czêæ ogólnej zbiorowoci gospodarstw rolnych. Cechuj¹ siê one jednak pewnym potencja³em rozwojowym, co powoduje, ¿e s¹ w stanie akumulowaæ (przejmowaæ) zasoby maj¹tkowe gospodarstw likwidowanych. Wszystkie gospodarstwa rolne bior¹ce udzia³ w procesie transformacji strukturalnej
(w obrocie w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych) mo¿na podzieliæ  jak to
zrobiono na wstêpie  wiêc na trzy grupy: (1) przekazywane nastêpcom w celu utworzenia
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nowych gospodarstw rolnych, (2) przekazywane na powiêkszenie innych jednostek produkcyjnych i (3) zasilane uwolnionym maj¹tkiem z drugiej grupy gospodarstw rolnych.
Zjawisko transformacji generacyjnej w wypadku pierwszej grupy jednostek sk³ada siê
z takich procesów cz¹stkowych, jak: (a) transformacja prawna gospodarstwa rolnego obejmuj¹ca jego likwidacjê prawn¹ w wyniku przekazania zasobów maj¹tkowych nastêpcy, a
tak¿e zmianê w³aciciela gospodarstwa rolnego, (b) utworzenie nowej struktury organizacyjnej gospodarstwa rolnego i (c) ukszta³towanie nowego podzia³u ról oraz obowi¹zków
cz³onków rodziny rolnika. Proces transformacji maj¹tkowej drugiej grupy gospodarstw rolnych (przekazanych na powiêkszenie innych jednostek) sk³ada siê z dwóch dzia³añ o z³o¿onym charakterze, jakimi s¹: (a) likwidacja prawna, organizacyjna i ekonomiczna gospodarstw rolnych i (b) transfer ich zasobów maj¹tkowych do innych jednostek produkcyjnych. Proces transformacji maj¹tkowej trzeciej grupy gospodarstw rolnych polega za na:
(a) nabyciu zasobów maj¹tkowych likwidowanego gospodarstwa rolnego powoduj¹cym
akumulacjê maj¹tkow¹ gospodarstwa przejmuj¹cego i (b) organizacji powiêkszonego gospodarstwa rolnego na nowych zasadach.
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH NA ETAPIE PIERWSZYM
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e gospodarstwa bior¹ce udzia³ w transformacji maj¹tkowej na etapie
pierwszym tworz¹ dwie ca³kowicie ró¿ne grupy struktur ekonomicznych. Inny jest bowiem
ich potencja³ rozwojowy i przysz³oæ. Pierwsze, przeznaczone do przekazania nastêpcom,
przechodz¹ proces transformacji pokoleniowej (generacyjnej), polegaj¹cy g³ównie na wymianie prowadz¹cych gospodarstwa rolne. W procesie transformacji strukturalnej nie zachodz¹ w nich g³êbsze zmiany struktury zasobów maj¹tkowych. Zadaniem nastêpców po
ich przejêciu jest wykorzystanie w jak najwiêkszym stopniu tkwi¹cego w nich potencja³u
produkcyjnego, a w dalszej kolejnoci jego rozwiniêcie. Efektem przekszta³ceñ strukturalnych w tym przypadku jest przede wszystkim wzmocnienie jakoci zasobów kapita³u ludzkiego w drodze zmiany osoby prowadz¹cej gospodarstwo rolne, co umo¿liwia tym m³odym
i lepiej przygotowanym zawodowo osobom lepsze wykonywanie funkcji kierowniczych.
Transformacja strukturalna tych gospodarstw nie prowadzi zatem w sposób bezporedni do zwiêkszenia ich potencja³u ekonomicznego, a w szczególnoci zasobów gruntów
rolnych. Akt wymiany pokoleniowej rolników wyzwala jednak proces restrukturyzacji i
modernizacji gospodarstw rolnych. W zasadzie oczekuje siê, ¿e m³odzi rolnicy po przejêciu
gospodarstw rolnych podejm¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia ich zasobów kapita³owych, uruchomienia w nich nowych kierunków dzia³alnoci rolniczej i podniesienia ich
pozycji konkurencyjnej, w tym w drodze przejmowania zasobów produkcyjnych uwalnianych w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych. Jest to jedno z podstawowych
zadañ omawianego instrumentu polityki rolnej, uzasadniaj¹ce jego finansowanie ze rodków publicznych. Transformacjê pokoleniow¹ nale¿y wiêc uznaæ za wstêpny warunek restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych.
Inn¹ rolê pe³ni druga grupa gospodarstw rolnych. Jej zadaniem w ramach systemu rent
strukturalnych jest uwolnienie w trakcie trwania pierwszego etapu transformacji strukturalnej
zasobów gruntów i pozosta³ych sk³adników maj¹tku gospodarstwa rolnego na potrzeby rozwojowe innych jednostek produkcyjnych, a tak¿e na cele realizacji zadañ gospodarczych i spo³ecznych
przewidzianych prawem. Ich przeznaczeniem jest wiêc, jak to wy¿ej wskazano, likwidacja jako
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samodzielnych podmiotów gospodarczych w znaczeniu prawno-organizacjnym i ekonomicznym,
co powinno prowadziæ do uwolnienia znajduj¹cych siê w nich zasobów maj¹tkowych.
W analizowanym przypadku istotne znaczenie ma g³êbokoæ zmian oraz efekty prawne,
organizacyjne i ekonomiczne w obu grupach gospodarstw rolnych uczestnicz¹cych w procesie transformacji strukturalnej. W tych pierwszych zachodz¹ tylko zmiany prawno-organizacyjne, a drugie podlegaj¹ likwidacji prawnej, ekonomicznej oraz organizacyjnej; nastêpuje faktyczna likwidacja jednostek produkcyjnych. Udzia³em tych pierwszych jest wymiana pokoleniowa u¿ytkowników, a drugich nie. W tym ostatnim przypadku uwolnione zasoby maj¹tkowe transferowane s¹ do gospodarstw rolnych kierowanych przez rolników prowadz¹cych ju¿ od pewnego czasu dzia³alnoæ produkcyjn¹. W obu grupach jednostek
procesy transformacji maj¹tkowej nie pokrywaj¹ siê ze zmianami generacyjnymi. Jednak
transfer zasobów maj¹tkowych z tej drugiej grupy porednio prowadzi tak¿e do poprawy
jakoci zasobów pracy w rolnictwie (obni¿enia wieku prowadz¹cych i podniesienia ich
kwalifikacji zawodowych), bowiem rolnicy przejmuj¹cy gospodarstwa likwidowane s¹ z
regu³y osobami m³odymi i dobrze przygotowanymi zawodowo. Omawiana forma transformacji strukturalnej wywo³uje efekty generacyjne, jednak nie powstaj¹ one w procesie wymiany pokoleniowej prowadz¹cych, ale porednio  przez transfer gruntów do jednostek
prowadzonych przez m³odych i lepiej przygotowanych zawodowo rolników.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w zbiorowoci gospodarstw rolnych przejmowanych przez nastêpców tak¿e zachodz¹ zmiany maj¹tkowe. Do struktur tych z regu³y przenoszony jest bowiem maj¹tek ma³¿onków nastêpców. Ci ostatni przejmuj¹ te¿ grunty rolne od innych rolników, w tym z jednostek likwidowanych w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych.
CECHY GOSPODARSTW ROLNYCH BIOR¥CYCH UDZIA£ W DRUGIM ETAPIE
TRANSFORMACJI STRUKTURALNEJ
Po drugiej stronie granicy mechanizmu transformacji strukturalnej, realizowanego w
ramach omawianego rodka polityki rolnej wystêpuj¹ przejête w ca³oci przez nastêpców
gospodarstwa rolne (faktycznie wczeniej istniej¹ce) oraz jednostki, które bezporednio
nie uczestniczy³y w procesie przekazywania gospodarstw rolnych w pierwszym etapie transformacji strukturalnej (tak¿e wczeniej istniej¹ce), a zasilone (dokapitalizowane) gruntami i
innymi zasobami maj¹tkowymi z gospodarstw likwidowanych. W tym procesie, z ekonomicznego punktu widzenia podstawowego znaczenia nie ma sam sposób transferu zasobów maj¹tkowych, istotny w ujêciu prawnym, a fakt ich przep³ywu do jednostek produkcyjnych, które dziêki temu mog¹ nabraæ nowej dynamiki rozwojowej wskutek zasilenia wczeniej uwolnionymi zasobami maj¹tkowymi.
Czynnik sposobu transferu gospodarstw rolnych (przekazanie na w³asnoæ, albo w
dzier¿awê) powinien byæ jednak brany pod uwagê w ocenie ekonomicznej procesu transformacji strukturalnej, gdy¿ trwa³e przeniesienie w³asnoci gruntów gwarantuje wy¿sz¹
dynamikê rozwoju gospodarstw rolnych [Rudnicki 2005]. W³asnoæ zasobów gruntów rolnych sprzyja bowiem podejmowaniu przez prowadz¹cych dzia³alnoci inwestycyjnej. Ich
dzier¿awa zmniejsza za skalê ponoszonych nak³adów inwestycyjnych na zakup gruntów i
w ten sposób pozwala na skierowanie wygospodarowanych rodków finansowych na
rozwijanie dzia³alnoci produkcyjnej, gdy¿ umo¿liwia u¿ycie tych zasobów do zakupu innych ni¿ ziemia trwa³ych oraz obrotowych rodków produkcji, a tym samym prowadzi do
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wzrostu skali produkcji rolniczej oraz jej intensyfikacji. Umo¿liwienie wiêc przez system
rentowy, funkcjonuj¹cy w latach 2004-2006, transferu gospodarstw rolnych w formie dzier¿awy nale¿y oceniaæ pozytywnie. Jakkolwiek przekazanie czasowe gruntów rolnych (w
formie dzier¿awy) mo¿e skutkowaæ tylko formalnym przenoszeniem do nich praw, a wiêc
brakiem wyst¹pienia trwa³ych efektów strukturalnych. Wydaje siê nawet, ¿e w³anie ta
przes³anka leg³a u podstaw rezygnacji z formy przekazywania gospodarstw rolnych w formie dzier¿awy na powiêkszenie innych jednostek produkcyjnych w systemie rent strukturalnych udostêpnionych w PROW 2007-201314 . Aby wyeliminowaæ problemy przekazywania gruntów rolnych w formie dzier¿awy potrzebna jest jednak zmiana norm reguluj¹cych jej
zasady w kodeksie cywilnym i w przepisach dotycz¹cych przekazywania gospodarstw
rolnych w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych [Suchoñ 2008].
Gdyby porównaæ w aspekcie ekonomicznym sytuacjê rozwojow¹ obu grup gospodarstw rolnych, powsta³ych w wyniku transformacji strukturalnej, to okazuje siê, ¿e w
bardziej korzystnej sytuacji znajduje siê ta druga grupa jednostek produkcyjnych. Sk³ada
siê ona ze struktur bardziej sprawnych ekonomicznie, lepiej zorganizowanych i przystosowanych do wymogów otoczenia rynkowego. Sam fakt przejmowania przez nie gruntów z
gospodarstw likwidowanych potwierdza, ¿e maj¹ one charakter rozwojowy, a ich przeznaczeniem jest zwiêkszanie zasobów kapita³owych i rozwój potencja³u produkcyjnego.
Gospodarstwa przekazywane nastêpcom prezentuj¹ za sob¹ zró¿nicowany stan ekonomiczny. Niew¹tpliwie wystêpuj¹ wród nich jednostki dysponuj¹ce znacznym potencja³em produkcyjnym, ale zdecydowan¹ ich wiêkszoæ stanowi¹ struktury wymagaj¹ce zasilania kapita³owego, restrukturyzacji oraz modernizacji, co wynika z ogólnie niskiego poziomu
rozwojowego gospodarstw rolnych w naszym kraju [Zegar 2003]. Sama zmiana na funkcji
prowadz¹cego gospodarstwo rolne jest na pewno czynnikiem umo¿liwiaj¹cym im nabranie
nowej dynamiki rozwojowej. Jednak bez pomocy zewnêtrznej proces ten bêdzie zachodzi³ w
wolnym tempie. Aby wiêc wykorzystaæ pod wzglêdem ekonomicznym proces transformacji
generacyjnej, nastêpcom nale¿y dodatkowo u³atwiæ dostêp do wsparcia ze rodków WPR.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Rdzeniem instrumentu rent strukturalnych s¹ mechanizmy transformacji maj¹tkowej i
generacyjnej. Pierwszy z nich zak³ada eliminacjê czêci jednostek produkcyjnych i transfer ich
zasobów maj¹tkowych do innych gospodarstw rolnych. Drugi zast¹pienie rolników prowadz¹cych gospodarstwa rolne m³odszymi i lepiej wykszta³conymi pod wzglêdem zawodowym.
Pierwszy z nich wp³ywa na kszta³towanie jakoci zasobów pracy, a drugi sprzyja koncentracji
rodków produkcji. Oba mechanizmy, pomimo wystêpowania w jednym akcie prawnym, funkcjonuj¹ niezale¿nie od siebie. Mog¹ wiêc byæ alokowane do ró¿nych instrumentów polityki
rolnej. Oba mechanizmy wp³ywaj¹ na koncentracjê zasobów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych i jakoæ zasobów pracy. Cechuj¹ siê jednak asymetri¹ oddzia³ywania. W
zwi¹zku z tym mechanizm transformacji maj¹tkowej powinien byæ wspomagany w systemie
rentowym wymogami co do wieku i kwalifikacji zawodowych przejmuj¹cych gospodarstwa
rolne, a mechanizm transformacji generacyjnej klauzulami obszarowymi.
14

Mo¿liwoæ przekazywania gruntów w formie dzier¿awy przywrócono jednak w obecnie funkcjonuj¹cym systemie rent strukturalnych ze wzglêdu na brak gruntów rolnych w obrocie rynkowym.
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Nowo tworzone przez nastêpców gospodarstwa rolne z regu³y cechuj¹ siê ni¿szym
poziomem zasobów produkcyjnych. Z tego wzglêdu potrzebne jest zagwarantowanie im
wsparcia z takich rodków pomocowych, jak U³atwienie startu m³odym rolnikom oraz Modernizacja gospodarstw rolnych.
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Stanis³aw Paszkowski
THE STRUCTURAL TRANSFORMATION MECHANISM OF EARLY RETIREMENT
PENSION SCHEME FOR FARMERS

Summary
The instrument of early retirement pension scheme is used to explored in Polish agricultural policy
since the sixties of twenty century. Presently the legal regulations accomplish it in the set of CAP
instruments. Its aim is to stimulate the structural transformation of Polish agriculture. The main purpose
of the paper is to reconstruct the mechanism of structural transformation process, which stimulate the
agricultural land transfer between farms within the early retirement pension scheme.
The undertaken analyse shows, that the early retirement pension scheme mechanism consist of two
different forms of farm land transfer; transfer to successors and to farmers who tray to enlarge its farms
land sources. The first form aims in changing of farmers generation, and the second one in concentration
of agricultural land in farms. But the first one also can stimulate the farm land concentration, and the
second one - the improvement of labour forces. It is possible to achieve it by building in the early
retirement pension scheme the generation and acreage clauses.
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