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RENTY STRUKTURALNE JAKO INSTRUMENT ZMIANY
STRUKTURY AGRARNEJ W POLSCE
Paweá PiĊta
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule zawarto ocenĊ realizacji programu rent strukturalnych dla rolników w Polsce w latach 2004–2006, a takĪe przedstawiono zaáoĪenia programu tych rent
w nowym okresie programowania unijnej pomocy na lata 2007–2013.
W pracy poszukuje siĊ odpowiedzi na pytanie: „Czy program rent strukturalnych realizowany w Polsce w latach 2004–2006 przyczyniá siĊ do osiągniĊcia celów polityki strukturalnej na obszarach wiejskich?”.
Ideą rent strukturalnych jest zachĊcanie rolników do zaprzestania prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej jeszcze w wieku przedemerytalnym i przekazanie posiadanych gospodarstw
w sposób sáuĪący poprawie struktury agrarnej kraju.
Biorąc pod uwagĊ wskaĨniki dotyczące realizacji programu, moĪna stwierdziü, iĪ
wczeĞniejsze emerytury dla rolników bĊdące narzĊdziem PROW 2004–2006 w istotny sposób przyczyniáy siĊ do przyspieszenia procesu wymiany pokoleniowej wĞród rolników.
Sáowa kluczowe: renty strukturalne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, struktura agrarna

POJĉCIE STRUKTURY AGRARNEJ
Termin „struktura agrarna” jest pojĊciem bardzo szerokim. W ciągu ostatnich
kilkudziesiĊciu lat postaáo wiele definicji struktury agrarnej. Przechodziáy one wielokrotne zmiany i ulegaáy przeksztaáceniom w zaleĪnoĞci od punktu widzenia badacza. Swoje
wáasne okreĞlenia uksztaátowali prawnicy, ekonomiĞci i przedstawiciele nauk spoáecznych.
Na początku XX wieku próby definiowania struktury agrarnej ograniczaáy siĊ jedynie
do ujĊcia struktury wáasnoĞciowej gospodarstw, jednakĪe ujĊcie gospodarstw ze wzglĊdu
na ich wielkoĞü i klasyfikacja do okreĞlonych grup obszarowych okazaáy siĊ w praktyce
niewystarczające. W okresie powojennym w czasie reform agrarnych na wsi uksztaátowano kilka nowych definicji tego pojĊcia.
Wedáug B.M. Wawrzyniaka, struktura agrarna skupia w sobie wieloĞü stosunków
wáasnoĞciowych oraz zasad organizacji produkcji rolniczej w powiązaniu z rynkami
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rolnymi oraz caáą infrastrukturĊ spoáeczną i techniczną. Informuje o zasadach obrotu ziemią, wielkoĞci gospodarstw, o ich sytuacji prawnej i ekonomicznej, wpáywa na pozycjĊ
wáaĞciciela gospodarstwa [Wawrzyniak 2004].
Jak podaje A. Leopold, struktura agrarna to przede wszystkim wielkoĞü gospodarstw
rolnych mierzona powierzchnią uĪytkowych gruntów. Zdaniem autora, aby lepiej opisaü
organizacjĊ przestrzeni rolniczej, trzeba zrozumieü, Īe gospodarstwa rolne to równieĪ
czynnik ludzki. Fakt ten sprawia, Īe moĪemy patrzeü na wieĞ jako siedlisko spoáecznoĞci
rolniczej [Leopold 1997].
Jedna z dokáadniejszych definicji struktury agrarnej, która byáa stosowana w Polsce,
pochodzi z lat osiemdziesiątych XX wieku. Zgodnie z nią struktura ujmowana jest jako
[Olesiak 1984]:
 procentowy udziaá okreĞlonych grup obszarowych gospodarstw w ogólnej liczbie
(powierzchni) gospodarstw (struktura obszarowa),
 grupy gospodarstw o okreĞlonym tytule wáasnoĞci (sektorowa),
 grupy gospodarstw wg wielkoĞci produkcji rolniczej na 1 gospodarstwo, bądĨ na 1 ha
lub na 1 pracownika,
 grupy gospodarstw wg osiąganej produkcji towarowej, wg wielkoĞci nakáadów kapitaáowych na jednostkĊ produkcji itd.
PojĊcie struktury agrarnej w rozumieniu prawa wspólnotowego i w nomenklaturze
zachodnioeuropejskiej rozumiane jest znacznie szerzej, a mianowicie jako zbiór czynników mających wpáyw na produkcjĊ rolną, poziom dochodów producentów i wydajnoĞü
ich pracy [Lichorowicz 1996].
CZYNNIKI KSZTAàTUJĄCE STRUKTURĉ AGRARNĄ
Dziaáania protekcyjne wobec wsi i rolnictwa moĪna podzieliü na nastĊpujące grupy:
podtrzymywanie cen i stabilizacja rynków, dotacje do Ğrodków produkcji rolniczej oraz
dopáaty do oprocentowania kredytów skupowych, instrumenty polityki strukturalnej na
wsi i w rolnictwie.
Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie dokonują siĊ przez jednoczesne oddziaáywanie wielu róĪnych instrumentów. Pierwszym z nich są przeksztaácenia wáasnoĞciowe
w sektorze rolnym po 1989 r. Dotyczą one terenów po paĔstwowych gospodarstwach
rolnych i polegają na przekazywaniu gruntów rolnych przede wszystkim w dzierĪawĊ,
a czĊĞciowo równieĪ na sprzedaĪy ziemi. Kolejny to dopáaty do oprocentowania kredytów:
na zakup ziemi rolniczej, utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach
programu osadnictwa, realizacjĊ przedsiĊwziĊü w rolnictwie i dziaáach specjalnych,
zakup Ğrodków do produkcji rolnej, wznowienie dziaáalnoĞci gospodarstw dotkniĊtych
klĊskami Īywioáowymi. NastĊpny instrument, który wprowadza zmiany w strukturze
agrarnej, wspiera tworzenie nowych miejsc pracy dziĊki poĪyczkom, mikropoĪyczkom,
gwarancjom i porĊczeniom. Pozostaáe instrumenty to: zalesianie uĪytków rolnych, pomoc w tworzeniu grup producentów rolnych, aktywizacja zawodowa, bezzwrotne dotacje
na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz renty strukturalne dla rolników.
Procesy zachodzące w okresie transformacji ustrojowej na początku lat dziewiĊüdziesiątych spowodowaáy w polskiej gospodarce, jak równieĪ w rolnictwie, wiele zmian.
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Wiązaáy siĊ one zarówno z koniecznoĞcią gáĊbokiej restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego, jak równieĪ z potrzebą poprawy spójnoĞci spoáeczno-ekonomicznej oraz
niwelowania skutków opóĨnieĔ cywilizacyjnych na obszarach wiejskich.
TuĪ przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Ğrednia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosiáa w Polsce okoáo 7 ha, natomiast w UE w tym samym czasie
przekraczaáa 18 ha. Powoduje to, Īe przy tak duĪej róĪnicy w skali produkcji polscy
rolnicy nie mogą konkurowaü z duĪymi i dobrze zorganizowanymi gospodarstwami rolnymi z krajów UE. Zatem rosnąca konkurencja na rynku rolnym wymusza zwiĊkszanie
powierzchni gospodarstw rolnych. Mając na uwadze powyĪsze uwarunkowania, polski
parlament uchwaliá 26 kwietnia 2001 r. ustawĊ o rentach strukturalnych w rolnictwie
[Dziennik Ustaw (z 2001 r.) nr 52, poz. 539].

RENTY STRUKTURALNE
W Polsce od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje ustawa o rentach strukturalnych. OkreĞla
ona warunki nabywania prawa do renty strukturalnej oraz warunki, jakie stawiane są nastĊpcom, którzy przejmują gospodarstwo rolne. Program rent strukturalnych jest skierowany do rolników prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą na wáasny rachunek w swoim
lub w maáĪonka gospodarstwie rolnym i bĊdących w wieku przedemerytalnym, którzy
zdecydują siĊ na przekazanie posiadanego gospodarstwa innemu rolnikowi lub instytucji.
Rolnicy ci w dniu záoĪenia wniosku o rentĊ strukturalną muszą podlegaü ubezpieczeniu
spoáecznemu rolników w okresie co najmniej 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat i nie mogą
mieü zadáuĪenia w opáacaniu skáadek na KRUS.
System rent strukturalnych w Europie znany byá juĪ w latach 60. XX wieku. NajwczeĞniej zacząá dziaáaü we Francji, kiedy to funkcjonowaá w postaci rent rolniczych
wypáacanych w formie rocznego uposaĪenia dla rolników, którzy zaprzestali prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej niezaleĪnie od emerytur „normalnych”, których uzyskanie byáo
uwarunkowane przekazaniem gospodarstwa rolnego [TrawiĔski 2001].
Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej niewiele osób skorzystaáo z rent
strukturalnych, poniewaĪ przepisy ustawy zawĊziáy krąg osób uprawnionych. Poprzednie zasady byáy wprowadzone pod wpáywem rozwiązaĔ stosowanych w paĔstwach Unii
Europejskiej, jednak niewielu rolników byáo zainteresowanych przyznaniem tego Ğwiadczenia. Dziaáo siĊ tak, poniewaĪ przepisy ustawowe wymagaáy speánienia wielu trudnych
áącznych warunków, np.: renty strukturalnej nie mogli uzyskaü rolnicy posiadający
gospodarstwo o powierzchni poniĪej 3 ha, renta nie przysáugiwaáa wówczas, jeĞli jedno
z maáĪonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne nie speániaáo wymogów do jej
uzyskania, choüby drugie speániaáo. Kwota Ğwiadczenia równieĪ nie byáa zachĊcająca.
WysokoĞü renty strukturalnej byáa równa póátorakrotnoĞci najniĪszej emerytury; jeĪeli
do Ğwiadczenia uprawnieni byli jednoczeĞnie obydwoje maáĪonkowie, kaĪdemu z nich
przysáugiwaáo Ğwiadczenie w takiej wysokoĞci [DzU 2001]. Renty strukturalne w Polsce
byáy wypáacane w caáoĞci z budĪetu paĔstwa za poĞrednictwem KRUS jako Ğwiadczenia
pozaubezpieczeniowe. ĝwiadczenia, które są wypáacane rolnikom po akcesji do UE
w 80% pochodzą z budĪetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
a pozostaáa czĊĞü jest wypáacana z budĪetu paĔstwa.
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Ustawa z 2001 r. miaáa odegraü znaczącą rolĊ w przemianach strukturalnych na obszarach wiejskich. W Polsce centralnej i wschodniej oraz czĊĞciowo poáudniowo-wschodniej program miaá sáuĪyü gáównie poprawie struktury powierzchniowej gospodarstw, natomiast w Polsce póánocno-wschodniej miaá mieü wiĊkszy wpáyw na zmianĊ struktury
wiekowej niĪ na poprawĊ struktury powierzchniowej. Przekonanie to wiązaáo siĊ z tym,
Īe na póánocy Polski Ğrednia wielkoĞü gospodarstw wynosiáa 18 ha, podczas gdy na
poáudniu niecaáe 3 ha.
System rent strukturalnych jest jednym z wielu priorytetów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) mających potencjalny wpáyw na zmianĊ struktury agrarnej
gospodarstw. Wedáug tego planu, w ramach polityki Unii Europejskiej, podejmowane są
dziaáania prowadzące do stabilizacji Ĩródeá dochodu rolników i przebudowy struktury
gospodarstw.
Renta strukturalna jest to specyficzne i czasowe Ğwiadczenie finansowe przyznawane
rolnikowi w wieku przedemerytalnym i wypáacane tylko do uzyskania wieku emerytalnego i po speánieniu przez niego okreĞlonych warunków. Renty strukturalne polegają na
stworzeniu atrakcyjnych zachĊt finansowych dla rolników w wieku przedemerytalnym
do definitywnego zaprzestania dziaáalnoĞci rolniczej. Zasadniczym celem wprowadzenia
rent strukturalnych jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby, a takĪe zapewnienie rolnikom wycofującym siĊ
z dziaáalnoĞci rolniczej Ĩródeá dochodów w okresie przedemerytalnym. Zostaáy tu wiĊc
poáączone cele strukturalne, polegające na stymulowaniu poĪądanych przemian strukturalnych i demograficznych w polskim rolnictwie, z nie mniej waĪnymi celami socjalnymi
[Tomkiewicz 2002].
Podstawowe cele dziaáania rent strukturalnych to:
x zapewnienie dochodu rolnikom, którzy rezygnują z dziaáalnoĞci rolniczej w wieku
przedemerytalnym,
x obniĪenie Ğredniej wieku osób prowadzących dziaáalnoĞü rolniczą (przyspieszenie
procesu wymiany pokoleĔ),
x przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w przypadku, gdy dziaáalnoĞü rolnicza nie moĪe byü prowadzona w zadowalających ekonomicznie warunkach. Renty
strukturalne mają zachĊciü rolników bĊdących w wieku przedemerytalnym do przekazania posiadanych gospodarstw rolnych w sposób sáuĪący poprawie ĪywotnoĞci
gospodarstw rolnych w Polsce oraz zapewniü rolnikom wystarczające Ĩródáo dochodu
po zaprzestaniu tej dziaáalnoĞci.
W Polsce rolnik, któremu przyznano rentĊ strukturalną w latach 2004–2007, otrzymywaá 210% najniĪszej emerytury, a jego wspóámaáĪonek 60% najniĪszej emerytury, jeĞli
równieĪ záoĪyá wniosek o rentĊ. Rolnik mógá równieĪ ubiegaü siĊ o dodatki finansowe
za powierzchniĊ gospodarstwa, jaką dysponowaá: 50%, gdy powierzchnia przekraczaáa
3 ha, i 3% za kaĪdy dodatkowy hektar. Maksymalnie w ten sposób mógá otrzymaü równowartoĞü 440% najniĪszej emerytury. WáaĞcicielowi gospodarstwa, który przeszedá na
rentĊ udziela siĊ pomocy nie dáuĪej niĪ przez 10 lat, przy czym kiedy uprawniony rolnik
nabĊdzie prawo do emerytury ustawowej, wypáacana renta strukturalna jest pomniejszana o kwotĊ przysáugującej emerytury rolniczej. W UE uprawnienia do wczeĞniejszej
emerytury moĪe uzyskaü nie tylko wáaĞciciel gospodarstwa, ale takĪe rolnik dzierĪawca
oraz robotnik rolny. Robotnik rolny – podobnie jak wáaĞciciel – musi osiągnąü wiek co
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najmniej 55 lat, ale nie wiĊcej niĪ wynosi wiek emerytalny. WáaĞcicielowi gospodarstwa
udziela siĊ pomocy przez okres 15 lat i nie dáuĪej niĪ do ukoĔczenia 75. roku Īycia, natomiast robotnikowi rolnemu do 10 lat i nie dáuĪej niĪ do osiągniĊcia wieku emerytalnego.

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURY AGRARNEJ W OKRESIE
FUNKCJONOWANIA RENT STRUKTURALNYCH
W 2006 r. wydano áącznie 21 744 decyzji przyznających rolnikom prawo pobierania
renty strukturalnej na áączną kwotĊ 37 153 151 zá. W wiĊkszoĞci przypadków beneficjenci
uzyskali decyzje pozytywne. Fakt ten Ğwiadczy o tym, Īe wiĊkszoĞü wniosków zostaáa dobrze i rzetelnie przygotowana. NajwiĊcej wniosków pozytywnie rozpatrzonych w 2006 r.
o przyznanie renty strukturalnej pochodziáo z województwa mazowieckiego (3925 na
áączną sumĊ 6 644 506 zá), najmniej zaĞ z województwa lubuskiego (220 – 393 167 zá).
W tym miejscu moĪemy pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe brak wyraĨnego regionalnego
zróĪnicowania co do odrzuconych wniosków moĪe Ğwiadczyü o wyrównanym poziomie
znajomoĞci przez rolników wymogów i przepisów oraz o braku wyraĨnych barier
w dostĊpie do rent strukturalnych (rys. 1).

Rys. 1.
Fig. 1.

Decyzje przyznające oraz odmawiające przyznania renty strukturalnej w 2006 roku
Accepting and refusing decisions about farmers’ pensions’ allotment in 2006

ħródáo:
Source:

Opracowanie wáasne na podstawie danych z ARiMR (2007).
Own elaboration on the base of data from ARMA (2007).
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W województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i áódzkim
obserwuje siĊ najwiĊkszy udziaá przekazywanych gospodarstw rolnych w ich ogólnej
liczbie w poszczególnych województwach. Jest to Ğrednio ponad 1 gospodarstwo na 100.
Z powodu braku danych statystycznych dotyczących liczby gospodarstw w 2006 r.
w opracowaniu zostaáy uĪyte dane z 2005 r. oraz dane dotyczące liczby przekazanych
gospodarstw w 2006 r. Dlatego wyniki otrzymane w tym opracowaniu moĪna uznaü
jedynie jako przybliĪone (rys. 2).

Rys. 2.
Fig. 2.
ħródáo:
Source:

Udziaá przekazanych za rentĊ strukturalną gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw
wg województw
Proportion of farms passed in return of farmer’s pension in general numbers of farms by
voivodships
Opracowanie wáasne na podstawie danych z ARiMR i z GUS.
Own elaboration on the base of data from ARMA and Central Statistical Office.

WiĊkszoĞü gruntów przekazanych w ramach programu rent strukturalnych w 2006 r.
zostaáa przeznaczona albo na powiĊkszenie innych gospodarstw (10 787) albo w caáoĞci
na rzecz nastĊpcy (10 934). Nikt z gospodarzy nie zdecydowaá siĊ na przekazanie swojej
ziemi na cele związane z ochroną Ğrodowiska. Jedynie 4 gospodarstwa przeznaczano na
zalesienie, a 19 wáączono do zasobów Skarbu PaĔstwa. Prawie 4 tysiące gospodarstw
zostaáo przekazanych w województwie mazowieckim, a tylko 220 w województwie
lubuskim.
W 2006 r. áącznie za rentĊ strukturalną przekazano 186 356,06 ha uĪytków rolnych.
W wiĊkszoĞci byáy to ziemie przekazane na powiĊkszenie innego gospodarstwa lub przekazane nastĊpcy. WaĪne jest to, Īe gospodarze przekazywali swoje gospodarstwa osobom
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poniĪej 40. roku Īycia, czyli tzw. „máodym rolnikom”. W 2006 r. osoby mieszczące siĊ
w tej kategorii zostaáy wáaĞcicielami gospodarstw o áącznej wielkoĞci ponad 172 994,32 ha
czyli 93% ogóáu powierzchni przekazanych uĪytków rolnych.
Beneficjentami rent strukturalnych w 2006 r. byli zazwyczaj mĊĪczyĨni (áącznie byáo
to 15 772 mĊĪczyzn i 5972 kobiet). Fakt ten Ğwiadczy o tym, Īe w wiĊkszoĞci to wáaĞnie
mĊĪczyĨni byli wáaĞcicielami gospodarstw i to oni zazwyczaj speániali warunki uzyskania renty strukturalnej. Wyjątkiem jest tutaj województwo podkarpackie, gdzie na 1117
beneficjentów mĊĪczyzn byáo 1024 kobiet. Są to zazwyczaj osoby, które znajdują siĊ
w przedziale wiekowym od 55 do 60 lat. W 2006 r. byáo to 20 748 beneficjentów przy
996 osobach mieszczących siĊ w przedziale wiekowym miĊdzy 60. a 65. rokiem Īycia.
Z uwagi na zakáadany cel dziaáania, a takĪe efektywnoĞü ekonomiczną wydatkowanych Ğrodków, w nowym okresie 2007–2013 zdecydowano siĊ na zaostrzenie kryteriów
dostĊpu w stosunku do tego dziaáania w porównaniu z poprzednim okresem programowania. Zmiany te polegają na wprowadzeniu wymogu dotyczącego wielkoĞci docelowej
gospodarstwa do przekazania. Do záoĪenia wniosku bĊdzie uprawniony producent rolny
posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha UR, albo 1 ha UR
w województwie maáopolskim, podkarpackim, Ğląskim i ĞwiĊtokrzyskim (tab. 1).
Tabela 1. RóĪnice pomiĊdzy warunkami przyznawania rent strukturalnych w poprzednim i nowym
okresie programowania
Table 1. Differences between conditions of farmers’ pensions’ allotment in the previous and new
programming period
Warunek

2004–2006

Okres programowania
2007–2013
65 lat

Wiek beneficjenta, do którego
75 lat
moĪna pobieraü rentĊ strukturalną
WysokoĞü renty strukturalnej
210–440% kwoty najniĪszej 150–250% kwoty najniĪszej emerytury
emerytury
Powierzchnia przekazana
minimum 1 ha
minimum 3 ha (oprócz województw: Ğląskiego, maáopolskiego, podkarpackiego,
ĞwiĊtokrzyskiego)
Formy przekazania gospodarstwa sprzedaĪ, darowizna,
sprzedaĪ, darowizna
dzierĪawa
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie www.odr.net.pl/index.php?czytaj=001890
Source: Own elaboration on the base of www.odr.net.pl/index.php?czytaj=001890

Osoby, które nie speániają warunku dotyczącego wymaganej wielkoĞci gospodarstwa,
powinny rozwaĪyü moĪliwoĞü powiĊkszenia posiadanego areaáu gospodarstwa, aby móc
skorzystaü z dziaáania w nowym okresie programowania 2007–2013.
WNIOSKI
Tempo zmian strukturalnych w polskim rolnictwie jest wolniejsze niĪ w pozostaáych
krajach Unii Europejskiej. W celu przyspieszenia tego procesu wprowadzono Ğrodki
polityki strukturalnej, które powinny sprzyjaü koncentracji gruntów i powiĊkszaniu
gospodarstw rolnych. SáuĪyü ma temu program rent strukturalnych dla rolników – jedno z
dziaáaĔ Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz na lata 2007–2013.
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Oczekiwanym efektem programu rent strukturalnych są zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych, które przyczynią siĊ do zmniejszenia rozdrobnienia tych
gospodarstw, a takĪe do przekwalifikowania czĊĞci niedostatecznie wykorzystywanych
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Od uruchomienia programu, tj. od 1 sierpnia 2004 r., w ramach dziaáania przekazano
áącznie 52 125 gospodarstw rolnych (ok. 503 970,13 ha), z czego 54% UR zostaáo przekazanych na powiĊkszenie innych gospodarstw rolnych, a 46% UR przekazano nastĊpcom.
DuĪy udziaá w przekazanych uĪytkach rolnych miaáy grunty przejĊte przez osoby, które
nie ukoĔczyáy 40. roku Īycia (93%). Taki wynik wskazuje na to, iĪ dziaáanie to miaáo
wpáyw na poprawĊ konkurencyjnoĞci gospodarstw rolnych w Polsce przez odmáodzenie
populacji rolników.
ĝrednia wysokoĞü renty wynosiáa 1547 zá. NajwiĊcej rolników skorzystaáo z programu
rent strukturalnych w województwach mazowieckim, áódzkim i lubelskim, najmniej zaĞ
w zachodniopomorskim i lubuskim.
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FARMERS’ PENSIONS AS AN INSTRUMENT OF AGRARIAN STRUCTURE
CHANGES IN POLAND
Abstract: The aim of the paper is to evaluate realization of the farmers’ pensions programme
for farmers in the years 2004–2006 in Poland as well as presentation of main directives of
the farmers’ pensions programme in Poland in the new programming period of the European
Union support for the years 2007–2013.
There is an attempt to find an answer for a question: Did the structural pensions
program realized in Poland the period 2004–2006 contribute to achievement of structural
policy goals on rural areas?
The idea of farmers’ pensions is to encourage farmers to stop agricultural production
in pre-retirement age and passing owned farms in a way which will improve an agrarian
structure in the country.
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Taking into account indicators concerning program realization, it can be stated that
drawing pensions at pre-retirement age in the case of farmers, an important instrument
of the Rural Development Plan 2004–2006, contributed significantly to acceleration of
generation exchange of farmers.
Key words: farmers’ pensions, Rural development Plan 2004–2006, Rural Development
Programme 2007–2013, agrarian structure

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 20.08.2007

Oeconomia 6 (4) 2007

