
 
 
 
 
 

Warszawa, 12 luty 2011 



Wyniki ankiety 
przeprowadzonej na 
przełomie grudnia 
2010 i stycznia 2011 

wśród 963 właścicieli 
gospodarstw rolnych 

na terenie całego 
kraju 



Jakie problemy dostrzega Pan/i w prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej? 

 Trudny dostęp do kredytów, wysokie oprocentowanie 
 Wysokie ceny nawozów, ochrony roślin, paliwa, prądu, ubezpieczenia, 

wysokie podatki 
 Niskie ceny produktów rolnych (niska opłacalność produktów) w 

szczególności małych i średnich gospodarstw 
 Wysokie ceny nasion 
 Problemy ze zbytem, nieterminowe płatności, brak możliwości dotarcia 

do rynków zbytu szczególnie przez małe gospodarstwa 
 Problemy z zatrudnieniem pracowników w sezonie, wysokie koszty 

zatrudnienia w rolnictwie w porównaniu do osiąganych dochodów 
 Większość produktów jest odsprzedawana pośrednikom na granicy 

opłacalności a finalnie ten sam produkt jest sprzedawany 
ostatecznemu odbiorcy z bardzo wysoką marżą 



Jakie problemy dostrzega Pan/i w prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej? Cd… 

 Brak kontraktacji produkcji, trudności z przewidzeniem zachowań na 
rynku, właściwie niemożliwe planowanie przyszłości produkcji 

 Biurokracja w ARMiR, słaby dostęp do wykwalifikowanych specjalistów 
o ODR’ach 

 Brak gwarantowanych cen minimalnych 
 Brak przełożenia pracy urzędników MRiRW na sytuację w rolnictwie – 

ta sytuacja nie zmienia się od kilkunastu lat 
  za niskie dotacje dla niektórych rodzajów produkcji rolnej 
 Wysokie ceny zakupu bądź wynajmu sprzętu rolniczego 
 Bardzo duża konkurencja 
 Duże nakłady finansowe na produkcję 



Na ile poszczególne problemy w prowadzeniu 
działalności gospodarczej są dla Pana/Pani istotne? 

Bardzo 
istotne 

Raczej 
istotne 

Raczej 
nieistotne 

Zupełnie 
nieistotne 

Opłacalność 100% x x x 

Koszty  
Środków 
produkcji 

91,6% 4,8% 1,6% x 

Ubezpieczenia 
rolnicze 96,6% 2,6% 0,8% x 



Oceń poziom edukacji w szkołach na terenach 
wiejskich w porównaniu ze szkołami w mieście: 

Bardzo niski poziom 
 0,2% 

Niski poziom 
 0,1% 

Średni poziom 
 56,3% 

Wysoki poziom 
 42,8% 

Bardzo wysoki poziom 
 0,6% 



Wpływ funduszy europejskich na warunki prowadzenia 
działalności rolniczej i jakości życia na wsi? 

Minimalny wpływ 
 12% 

Średni wpływ 
 19% 

Duży wpływ 
 37% 

Bardzo duży wpływ 
 32% 



Jak Pan/i ocenia dostępność na wsi…? 

Funduszy 
Pochodzącyc

h z UE 
Edukacji Kultury Ochrony 

zdrowia 

Bardzo łatwo 
dostępne 1,9% 1,6% 0,2% 3,4% 

Dostępne 17,3% 61,6% 1,3% 9,1% 

Trudno 
dostępne 44,7% 28,7% 16,4% 39,3% 

Bardzo trudno 
dostępne 36,1% 8,1% 82,1% 48,2% 



Na ile istotne są dla Pana/Pani poniższe 
zjawiska na wsi? 

Alkoholizm Ubóstwo Bezpieczeńst
wo 

Bardzo  
istotne 81% 79,2% 82,2% 

Istotne 18,1% 19,9% 9,6% 

Raczej 
nieistotne 0,3% 0,1% 7,5% 

Zupełnie 
nieistotne x x x 



Proszę ocenić stan infrastruktury na wsi  
w porównaniu z infrastrukturą miejską. 

Bardzo 
dobrze 

rozwinięta 

Dobrze 
rozwinięta 

Źle 
rozwinięta 

Bardzo źle 
rozwinięta 

Drogi 6,9% 11,5% 63,4% 12,1% 

Wodociągi 
i 

kanalizacja 
4,5% 15,9% 61,5% 17,2% 

Dostęp do 
internetu 3,3% 11,3% 9,3% 73,2% 

Komunika
cja PKS x 4,1% 6,6% 88,9% 



Proszę ocenić poziom i skuteczność instytucji 
rządowych i okołorządowych na wsi (agencje, ODR-y) 

Bardzo nieskutecznie 
 19,2% 

Raczej nieskutecznie 
 61,2% 

Średnio skutecznie 
 4,6% 

Skutecznie 
 12,3% 

Bardzo skutecznie 2,7% 



Postulaty lub sugestie pod adresem ZZRiOW 
„Regiony”: 

Organizacja ludzi wokół problemów środowiska rolników i przedstawianie 
postulatów władzy ustawodawczej; 

Prowadzenie kursów i szkoleń dla rolników dot. nowoczesnych 
technologii, funduszy UE itp.; 

Rozpoczęcie dialogu z rządem w sprawie ochrony i zapobieganiem przed 
zalaniami i podtopieniami terenów wiejskich; 

Wypracowanie metod chroniących przed nieuczciwymi odbiorcami i 
pośrednikami (np. stworzenie biura danych z odbiorcami dłużnikami); 

Zwiększenie dopłat obszarowych; 
Zwiększenie pomocy dla małych gospodarstw, zapobieganie ich 
marginalizacji, zwrócenie uwagi na zmowy cenowe producentów 

nawozów, środków ochrony roślin itd.; 
Uproszczenie procedur kredytowych przy projektach unijnych; 

Podniesienie cen skupu owoców poprzez zakaz sprowadzania chińskiego 
koncentratu do Polski; 

 
 



Postulaty lub sugestie pod adresem ZZRiOW 
„Regiony”: 

Zasygnalizowanie problemu z pomiarami fotograficznymi wykonywanymi 
przez ARMiR, które zmniejszają obszar gospodarstwa; 

Podniesienie emerytur dla rolników – ciężka praca powinna zostać 
wyceniona dużo wyżej niż aktualne stawki; 

Wprowadzenie umów kontraktacyjnych na płody rolne; 
Zwiększenie efektywności doradztwa w zakresie wsparcia finansowego i 

możliwości organizacji rynku po stronie producentów; 
Lepsze diagnozowanie: potrzeb polskiego rolnika, produkcji określonych 

produktów; 
Powstanie punktów odbioru produktów od rolników, lepsza organizacja – 

od produkcji do zbytu, 
Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań krajów UE na grunt polski; 
Walka z nierówną konkurencją tzn. nieuczciwym pośrednictwem; 

Uproszczenie przepisów – przejrzystość procedur. 
 
 



Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej sytuacja 
polskiego rolnictwa poprawiła się? 

Tak 
 34% 

Nie 
 46% 

Nie wiem 
 10% 



Czy takie instytucje jak ODR’y, izby i kółka 
rolnicze są potrzebne na polskiej wsi? 

Tak 
 56% 

Nie 
 29% 

Nie wiem 
 15% 



Czy popierasz postulaty ZZRiOW „Regiony” dotyczace: 
Wypłacania dopłat z UE w euro zamiast w złotych? 

Tak 
 78% 

Nie 
 6% 

Nie wiem 
 26% 



Wprowadzenie obowiązkowych, ale tańszych niż obecne, 
bo społecznych ubezpieczeń gospodarstw rolnych? 

Tak 
 68% 

Nie 
 18% 

Nie wiem 
 14% 



Gwarancji rządowych dotyczących większych 
dopłat do paliw rolniczych? 

Tak 
 88% 

Nie 
 4% 

Nie wiem 
 8% 



Wprowadzenia nożyc cenowych na produkty 
rolne, zapewniając opłacalność produkcji rolnej? 

Tak 
 81% 

Nie 
 2% 

Nie wiem 
 17% 



Czy dotychczas funkcjonujące związki zawodowe 
rolników indywidualnych dobrze spełniają swoją funkcję? 

Tak 
 7% 

Nie 
 92% 

Nie wiem 
 1% 



Czy jesteś zadowolony/a z działań obecnego 
kierownictwa MRiRW? 

Tak 
 2% 

Nie 
 94% 

Nie wiem 
 4% 



Czy uważasz, że zmiany w polskim rolnictwie 
idą w dobrym kierunku? 

Tak 
 13% 

Nie 
 58% 

Nie wiem 
 29% 



Czy widzisz przyszłość dla małych gospodarstw 
na polskiej wsi? 

Tak 
 14% 

Nie 
 69% 

Nie wiem 
 17% 



Czy w obecnych warunkach jesteś w stanie skutecznie planować 
swoją działalność rolniczą pod kątem jej opłacalności? 

Tak 
 7% 

Nie 
 71% 

Nie wiem 
 12% 



Czy Twoim zdaniem zniesienie wiz dla obywateli Rosji, Ukrainy i 
Białorusi miałoby wpływ na ożywienie wymiany handlowej z tymi 
krajami? 

Tak 
 39% 

Nie 
 12% 

Nie wiem 
 49% 









Czy widzisz uzasadnienie dla zrzeszania się 
rolników w grupy producenckie? 

Tak 
 81% 

Nie 
 3% 

Nie wiem 
 16% 
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