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UWARUNKOWANIA ROZWOJU ROLNICTWA  
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 
Дусь Э. Условия развития сельского хозяйства на территории Силезского воеводства. В статье представлены 
природные, общественные и экономические условия развития сельского хозяйства. Воздействие комплекса данных 
факторов вызвало возникновение большой пространственной дифференциации на территории Силезского воевод-
ства. Выделены 5 групп гмин с разными условиями развития сельского хозяйства (рис. 1). Благоприятные условия 
имеются на территории 43,0% сельскохозяйственных угодий. Комплекс неблагоприятных условий встречается на 
20,3% угодий, тогда как крайне неблагоприятных – на 17,0%. Это проблемные территории сельского хозяйства с не-
благоприятными природными условиями, с доминацией в аграрной структуре небольших хозяйств, в пределах кото-
рых производство резко ограничено. 

 
Duś E. Agriculture development conditions in the Silesian Voivodeship. This paper presents environmental, social and eco-
nomical conditions for agriculture development. Interaction of these factors made a big spatial variety in Silesian Voivodship. 
Carried classification allowed to select 5 groups of communities on account of conditions for agriculture development (fig. 1). 
Favourable conditions are on 43% area of agrarian uses. Unprofitable group of conditions contains 20,3% and very unprofi-
table 17,0% of agrarian uses area. These are the problematic agriculture areas about the unprofitable environmental condi-
tions, with the predomination of small farms of agrarian structure on which the production was seriously limited. 
 
 
Zarys treści 
 
Przedstawiono przyrodnicze, społeczne oraz ekono-
miczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Oddziały-
wanie zespołu tych czynników spowodowało pows-
tanie dużego zróżnicowania przestrzennego w woje-
wództwie śląskim. Przeprowadzona klasyfikacja poz-
woliła na wydzielenie 5 grup gmin ze względu na wa-
runki dla rozwoju rolnictwa (rys. 1). Korzystne warun-
ki występują na obszarze 43,0% gruntów rolnych. 
Niekorzystny zespół uwarunkowań obejmuje 20,3%, 
a (skrajnie) bardzo niekorzystny – 17,0% powierz-
chni użytków rolnych. Są to obszary problemowe rol-
nictwa o niekorzystnych warunkach przyrodniczych, 
z dominacją małych gospodarstw w strukturze agrar-
nej, na których produkcja została bardzo ograniczona. 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Uwarunkowania rozwojowe rolnictwa można po-
dzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Przedmio-
tem analizy będzie charakterystyka czynników 
wewnętrznych wynikających z istniejących wa-
runków przyrodniczych oraz wybranych składni-
ków sytuacji społecznej i ekonomicznej. Opra-
cowanie zawiera diagnozę stanu rolnictwa, w któ-
rym zwrócono główną uwagę na ograniczenia 
rozwojowe w układzie przestrzennym. Do anali-

zy wykorzystano głównie opublikowane wyniki 
Narodowego Spisu Powszechnego i Powszech-
nego Spisu Rolnego z 2002 roku. 

Region śląski charakteryzuje duże zróżnico-
wanie warunków dla rozwoju rolnictwa. Oprócz 
dużej zmienności przyrodniczej, przyczyną są 
uwarunkowania historyczne i związane z tym od-
mienne tradycje rozwoju społecznego i gospodar-
czego. Należy podkreślić, że jest to jedyny ob-
szar w Polsce, gdzie łączyły się granice trzech 
państw zaborczych o zróżnicowanym poziomie 
rozwoju ekonomicznego i odmiennej sytuacji de-
mograficznej na wsi. Obecnie struktura przes-
trzenna rolnictwa reprezentuje mozaikowy układ 
zjawisk i złożonych procesów oraz wzajemnych 
powiązań społeczno-ekonomicznych, wynikają-
cych z rozwoju przemysłu i urbanizacji. 
 
 
WARUNKI PRZYRODNICZE 
 
W przeszłości warunki przyrodnicze determino-
wały rozwój rolnictwa, poprzez znaczący wpływ 
na kształtowanie się pozostałych składników pro-
cesu produkcyjnego. Zewnętrznym tego wyra-
zem była struktura użytkowania ziemi i zasie-
wów, a także intensywność oraz kierunki pro-
dukcji rolnej. Wynikające z warunków przyrodni-
czych przestrzenne zróżnicowanie produktywno-

 19



ści ziemi w największym stopniu wpływało na po-
wstanie i utrwalenie odmiennych form organiza-
cyjnych gospodarstw oraz struktury rolnictwa w po-
szczególnych częściach regionu. Występujący 
w przeszłości duży przyrost liczby ludności i zwią-
zany z tym popyt na produkty rolne stworzył sze-
rokie możliwości rozwoju rolnictwa nie tylko w re-
jonach o najkorzystniejszych warunkach glebowych, 
ale także tam gdzie były one mniej sprzyjające. 

Badany obszar charakteryzuje się występo-
waniem bardzo dużej różnorodności naturalnych 
warunków dla rozwoju rolnictwa. Wynika to ze 
znacznej zmienności poszczególnych elementów 
środowiska geograficznego, a zwłaszcza gleb i rzeź-
by. Duża różnorodność skał stanowi główny czyn-
nik kształtujący procesy tworzenia się określo-
nych typów genetycznych i rodzajów gleb. Na 
obszarze województwa śląskiego występuje wy-
raźna mozaika cech fizycznych, chemicznych, 
uwilgotnienia oraz zasobności gleb w składniki 
pokarmowe. Rzutuje to bezpośrednio na przy-
datność rolniczą gleb, a pośrednio na strukturę, 
wielkość i jakość produkcji rolnej. 

Analizując strukturę użytków rolnych we-
dług klas bonitacyjnych należy stwierdzić, że na 
obszarze województwa śląskiego przeważają gle-
by średniej jakości należące od IV klasy boni-
tacyjnej, które zajmują 42,3% powierzchni użyt-
ków rolnych (tab. 1). W przypadku gruntów or-
nych istnieją wyrównane proporcje pomiędzy 
19,6% udziałem lepszych gleb klasy IVa oraz 
nieco słabszych (22,4%) – IVb klasy bonitacyj-
nej. Znaczący udział w strukturze jakościowej 
gleb zajmują gleby słabe V klasy i bardzo słabe 
VI klasy bonitacyjnej, z których znaczna część 
jest wyłączona z produkcji rolnej. Tylko niecałe 
20% powierzchni użytków rolnych zajmują gle-
by bardzo dobre i dobre zaliczone do I–III klas 
bonitacyjnych. Lepsze pod względem produk-
cyjnym są grunty orne, których udział w najlep-
szych klasach wynosi 19,6% wobec 15,1% użyt-
ków zielonych. W układzie przestrzennym naj-
mniej korzystne warunki do produkcji rolnej wy-
stępują w powiatach położonych w północnej 
części województwa oraz na południu w powie-
cie żywieckim, gdzie ponad połowę zajmują gle-
by słabe i bardzo słabe. 
 
 
STRUKTURA OBSZAROWA 
GOSPODARSTW ROLNYCH 
 
Bardzo ważnym elementem uwarunkowań rozwo-
jowych rolnictwa jest zespół czynników o cha-
rakterze społecznym. Przebieg granic państwo-

wych pomiędzy trzema zaborami wyznaczył wi-
doczne do dzisiaj różnice w krajobrazie kulturo-
wym obszarów wiejskich, gdyż odmiennie kształ-
towały się procesy agrarne związane z reforma-
mi uwłaszczeniowymi w XIX wieku (KAŃTOCH, 
SZNURA, ZARZYCKI, 1962; SŁODOWA-HEŁPA, 
1993). W zaborze pruskim tworzono duże gospo-
darstwa rolne (junkierskie), które w procesie ewo-
lucji i postępu technicznego eliminowały znacz-
ną część ludności wiejskiej ze stanu posiadania 
ziemi i działalności rolniczej. W zaborze rosyjs-
kim reformy przeprowadzano w warunkach nie-
dostatku ziemi oraz ograniczonych możliwości 
migracji, co powodowało podziały rodzinne oraz 
rozdrobnienie i szachownicę gruntów. Podobna 
sytuacja istniała w zaborze austriackim, gdzie nie 
przeprowadzono większych reform i regulacji 
gruntów. Na obszarze obecnego województwa śląs-
kiego postępowało wówczas wyraźne różnicowa-
nie struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Po-
jawiły się procesy rozpraszania osadnictwa wiej-
skiego, uzasadnione korzyściami ekonomicznymi 
wynikającymi z położenia zagród w pobliżu are-
ału rolnego. 

Ukształtowane w przeszłości struktury agrar-
ne były modyfikowane podobnym przebiegiem 
procesów gospodarczych w okresie po II wojnie 
światowej, kiedy to coraz większa część gospo-
darstw była nastawiona na przetrwanie i nie po-
większała areału oraz nie unowocześniała swo-
ich warsztatów pracy i sposobów gospodarowa-
nia. Odmienne położenie poszczególnych części 
regionu względem głównych ośrodków powojen-
nego rozwoju gospodarczego, tworzyło różne ten-
dencje przemian i duże zróżnicowanie przes-
trzenne rolnictwa. Wpływa to na obecny charak-
ter rolnictwa, rozpatrywany w kategoriach moż-
liwości lub zagrożeń rozwojowych. 

Region śląski odznacza się małym stopniem 
koncentracji ziemi w rolnictwie, chociaż w os-
tatnich latach przeważała tendencja do tworzenia 
spolaryzowanego układu struktury agrarnej. Wyż-
szy przyrost powierzchni odnotowano w grupie 
działek rolniczych poniżej 1 ha powierzchni oraz 
– najbardziej znaczący – wśród największych 
gospodarstw (DUŚ, 1999). Jest to tendencja bar-
dzo pożądana i konieczna, bez jednoczesnego w ta-
kich sytuacjach pojawienia się negatywnych skut-
ków społecznych związanych z uwalnianiem zbęd-
nych w rolnictwie zasobów ludzkich. Istniejący 
duży regionalny rynek pracy, mimo swoich ułom-
ności oraz utrzymujących się napięć, jest w stanie 
ograniczyć negatywne zjawiska społeczne. Do-
tyczy to zwłaszcza terenów o rozwiniętych już 
funkcjach pozarolniczych. 
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Tabela 1. Użytki rolne według jakości klas bonitacyjnych i powiatów województwa śląskiego 
Table 1. Agrarian uses according to valuation classes and Silesian Voivodeship districts 
 

Dobre (klasy I–III) Średnie (klasa IV) Słabe (klasy V–VI) Razem Powiaty 
tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha % 

Będziński 
Bielski 1 
Bieruńsko-lędziński 
Cieszyński 
Częstochowski 1 
Gliwicki 
Kłobucki 
Lubliniecki 
Mikołowski 
Myszkowski 
Pszczyński 
Raciborski 
Rybnicki 2 
Tarnogórski 
Wodzisławski 3 
Zawierciański 
Żywiecki 
Powiaty konurbacji katowickiej 

2,4 
7,5 
0,9 

11,8 
12,9 
7,2 
1,2 
6,6 
1,2 
2,5 

10,8 
26,1 
3,2 
4,5 
7,9 
6,3 
2,5 
6,2 

 

10,9 
28,8 
10,8 
31,9 
11,2 
19,3 
2,0 

18,1 
11,2 
8,0 

47,2 
77,7 
13,7 
18,5 
31,9 
10,7 
5,9 

15,9 
 

11,8 
14,3 
3,4 

15,7 
44,6 
20,2 
24,8 
15,6 
4,8 

13,3 
9,3 
4,5 

12,6 
10,5 
13,5 
21,7 
17,2 
18,7 

 

53,4 
55,0 
41,0 
42,4 
38,7 
54,0 
41,7 
42,7 
44,9 
42,6 
40,6 
13,4 
54,1 
43,2 
54,4 
36,8 
40,5 
47,9 

7,9 
4,2 
4,0 
9,5 

57,7 
10,0 
33,5 
14,3 
4,7 

15,4 
2,8 
3,0 
7,5 
9,3 
3,4 

30,9 
22,8 
14,1 

 

35,7 
16,2 
48,2 
25,7 
50,1 
26,7 
56,3 
39,2 
43,9 
49,4 
12,2 
8,9 

32,2 
38,3 
13,7 
52,5 
53,6 
36,2 

22,1 
26,0 
8,3 
37,0 

115,2 
37,4 
59,5 
36,5 
10,7 
31,2 
22,9 
33,6 
23,3 
24,3 
24,8 
58,9 
42,5 
39,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 
Ogółem 121,7 18,6 276,5 42,3 255,0 39,1 653,2 100,0 
 
1 – z powiatem grodzkim, 2 – z powiatami grodzkimi Rybnik i Żory, 3 – z powiatem grodzkim Jastrzębie Zdrój 
Źródło: Obliczenia na podstawie danych zawartych w opracowaniach L. Langhamera (1982, 1988, 1990)
  

Niekorzystny z punktu widzenia dalszego roz-
woju rolnictwa jest wysoki udział użytków rol-
nych w posiadaniu działek do 1 ha oraz indywidu-
alnych gospodarstw rolnych w klasie obszarowej 
1–5 ha powierzchni (tab. 2). Sprzyja to tworze-
niu układów osadniczych o mało zwartej zabudo-
wie lub form rozproszonych, degradujących rol-
niczą przestrzeń produkcyjną. Wprowadza chaos 
funkcjonalno-przestrzenny, zwiększając ogólne 
koszty rozwoju i ogranicza możliwości rolnictwa 
w zakresie organizacji efektywnego procesu pro-
dukcyjnego. Ten duży areał (36,6%) jest wyko-
rzystywany rolniczo w ograniczonym i w coraz 
mniejszym zakresie. 

 
Tabela 2. Struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych 
 użytków rolnych w województwie śląskim (2002 rok) 
Table 2. Agrarian farms structure according to size groups of agra-
rian uses in Silesian Voivodship in year 2002 

 
 

Gospodarstwa 
Powierzchnia 

użytków 
rolnych 

Grupy obszarowe 
użytków rolnych 

(ha) 
tys. % ha % 

 
poniżej 1 

1 – 2 
2 – 5 
5 – 10 

10 – 15 
15 – 20 
20 – 50 

powyżej 50 

 
142,2 
50,7 
39,9 
13,9 
3,3 
1,2 
1,4 
0,5 

 
56,1 
20,0 
15,8 
5,5 
1,3 
0,5 
0,6 
0,2 

 
54,6 
70,5 

122,9 
94,8 
39,8 
20,9 
40,7 
84,4 

 
10,3 
13,3 
23,3 
17,9 
7,5 
4,0 
7,7 
16,0 

Razem 253,1 100,0 528,6 100,0 

 
Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002, Systematyka i charakterys-
tyka gospodarstw rolnych, województwo śląskie, 2004, Urząd Sta-
tystyczny w Katowicach, Katowice. 

  
Duża liczba działek rolnych jest charakterys-

tyczna dla większości miast, które na ogół sku-
piają ponad 20% powierzchni użytków rolnych. 
Najwyższe wskaźniki osiągają miasta aglomera-
cji rybnickiej (Rybnik – 38%) oraz wschodnie 
obszary konurbacji katowickiej (Jaworzno – 47%). 
Podobne pod tym względem są obszary wiejskie 
najbardziej zurbanizowane, a zwłaszcza powiaty 
rybnicki i wodzisławski oraz niektóre gminy w po-
wiecie bielskim, gdzie udział ten stanowi 20–40% 
powierzchni użytków rolnych. 

Indywidualne gospodarstwa rolne w klasie ob-
szarowej 1–5 ha są najbardziej charakterystycz-
ne dla obszarów górskich, gdzie zdecydowanie do-
minują w strukturze agrarnej i zajmują średnio 74% 
areału użytków rolnych w powiecie żywieckim. 
Wysokim udziałem odznacza się też większość 
gmin w rejonie aglomeracji rybnickiej, gdzie obej-
mują 37% powierzchni użytków rolnych. W re-
jonach położonych na północ od konurbacji kato-
wickiej zajmują 54% w powiecie będzińskim 
oraz 55% powierzchni użytków rolnych w mysz-
kowskim (Poraj – 77%). Wysoki udział mają też 
niektóre gminy wokół Częstochowy. 

Gospodarstwa indywidualne średnich klas ob-
szarowych 5–10 ha zajmują 17,9% areału użyt-
ków rolnych. Jest to grupa typowa dla znacznych 
obszarów kraju, na których występuje rolnictwo 
chłopskie o wielokierunkowym na ogół nasta-
wieniu produkcyjnym. Tradycyjnie prowadzone 
gospodarstwa mają największe problemy z przy-
stosowaniem się do współczesnych sposobów wy-
twarzania z uwagi na ograniczone możliwości ka-
pitałowe przy zakupie coraz droższych środków 
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produkcji. Dlatego też w ostatnich latach jest wi-
doczna tendencja do zmniejszania liczby tej ka-
tegorii gospodarstw, gdyż nowoczesne technolo-
gie produkcyjne w rolnictwie wymagają większych 
powierzchni. Z drugiej strony jest tu zgromadzony 
znaczący potencjał materialny i ludzki. W przyszłości 
słabe ekonomicznie gospodarstwa będą sukcesywnie 
wypadać z produkcji, a inne mają szansę istnieć 
na rynku, gdy powiększą swoją powierzchnię.  

Występowanie gospodarstw średniej wielkoś-
ci jest związane z obszarami rolniczymi i bardzo 
ograniczonym zakresem innych funkcji. Najbar-
dziej charakterystyczne są one dla terenów byłe-
go zaboru rosyjskiego, gdzie stanowią wiodącą 
grupę obszarową gospodarstw. Najwięcej ziemi 
zajmują w gminach powiatów częstochowskiego 
(Koniecpol – 49%, Dąbrowa Zielona – 43%), 
zawierciańskiego (Irządze – 49%) i kłobuckiego 
(Opatów – 44%). Przekształcenia na tych tere-
nach wymagają działań zmierzających do mody-
fikacji dotychczasowych mało konkurencyjnych 
form organizacyjnych rolnictwa na bardziej efek-
tywne (grupy producenckie, formy spółdziel-
cze). Wymagają wsparcia organizacyjnego i eko-
nomicznego w celu zmiany tradycyjnych sposo-
bów gospodarowania oraz osiągania większej pro-
duktywności pracy i kapitału. Jest to konieczne, 
gdyż są to niekiedy rejony dobrze rozwiniętego 
rolnictwa, w których istnieją ukryte możliwości 
rozwojowe. Odejście z rolnictwa w niedalekiej 
przyszłości licznej tutaj grupy starszych rolni-
ków będzie sprzyjać zmianom tradycyjnego mo-
delu rolnictwa. Wszelkie działania w tym kierun-
ku są zasadne, gdyż gospodarstwa wykorzystują 
średnie pod względem przyrodniczym warunki 
określone wskaźnikiem waloryzacji w granicach 
60–70 punktów. Na pozostałym obszarze udział 
ziemi w gospodarstwach średniej wielkości wyno-
si na ogół mniej niż 30%, a na obszarach górs-
kich oraz w rejonach zurbanizowanych użytkują 
one mniej niż 10% powierzchni użytków rolnych. 

Duże gospodarstwa stanowią podstawę towa-
rowej produkcji rolnej w regionie śląskim i są 
najbardziej pożądane w warunkach gospodarki 
rynkowej. We władaniu gospodarstw o powierz-
chni powyżej 10 ha znajduje się 185,8 tys. ha, tj. 
35,2% ogólnego areału użytków rolnych. Proce-
sy koncentracji ziemi w przeszłości nie przebie-
gały jednakowo i obejmowały tylko niektóre re-
jony. Najkorzystniejsza sytuacja pod tym wzglę-
dem występuje w dawnym zaborze pruskim.  
W strefie położonej wzdłuż zachodniej granicy 
województwa najwyższymi wskaźnikami udzia-
łu gruntów rolniczych w dużych gospodarstwach 
odznaczają się powiaty raciborski – 72% (Pietro-

wice Wielkie – 87%), gliwicki – 71% (Wielo-
wieś – 79%) i lubliniecki – 62% (Ciasna – 75%). 
Innym rejonem o wyraźnie zarysowanej koncen-
tracji ziemi są niektóre gminy powiatów pszczyń-
skiego i cieszyńskiego, gdzie wskaźniki zawiera-
ją się w granicach 40–60% użytków rolnych. Na 
uwagę zasługuje też wysunięta najdalej na wschód 
rolnicza gmina Żarnowiec z udziałem 66% użyt-
ków rolnych w gospodarstwach powyżej 10 ha 
powierzchni. W ostatnich latach jest ona przykła-
dem pozytywnych przemian struktury obszaro-
wej, gdyż o połowę zmniejszyła się tu liczba gos-
podarstw średnich 5–10 ha oraz nastąpił ponad 
3-krotny wzrost liczby gospodarstw największych. 
Korzystnie na tle województwa przedstawia się 
sytuacja w wielu miastach konurbacji katowic-
kiej, gdzie we władaniu największych gospodarstw 
jest ponad 30% gruntów rolniczych (Gliwice – 
60%, Tychy – 42%). Najniższe wskaźniki są 
charakterystyczne dla powiatów żywieckiego – 
3%, będzińskiego – 11% i myszkowskiego – 
14% powierzchni użytków rolnych. 
 
 
WARUNKI EKONOMICZNE 
 
Istotnym wyznacznikiem funkcji rolniczej obsza-
ru i charakteru poszczególnych gospodarstw jest 
przeznaczenie produkcji. Nastawienie rynkowe 
jest związane z istnieniem przynajmniej pewne-
go zakresu specjalizacji produkcyjnej, która jest 
niezbędnym warunkiem efektywności i konkuren-
cyjności gospodarstw. Specjalizacja oznacza od-
chodzenie od tradycyjnego, wielokierunkowego 
nastawienia produkcyjnego. Stwarza szansę dal-
szego rozwoju i wzrostu konkurencyjności gos-
podarstw nawet w przypadku mniejszych ich roz-
miarów (MAŁYSZ, 1996; WOŚ, 1996). Specjali-
zacja pojedynczych gospodarstw jest istotą re-
konstrukcji i modernizacji rolnictwa, gdyż może 
prowadzić do specjalizacji poszczególnych rejo-
nów w określonej produkcji. Sprzyja zmianom 
istniejącej rzeczywistości w zakresie podaży więk-
szych i powtarzalnych partii surowca dla prze-
mysłu przetwórczego. Zapewnia uproszczenie pro-
dukcji oraz umożliwia dostęp do specjalistyczne-
go doradztwa i kredytów. 

Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 
roku w województwie śląskim było 26,9 tys. gos-
podarstw rolnych, produkujących głównie na ry-
nek. Stanowią one zaledwie 10,6% wśród gospo-
darstw domowych z użytkowaniem gospodarstw 
rolnych lub 20,1% biorąc pod uwagę tylko gos-
podarstwa prowadzące produkcję rolną. Wyższy 
udział procentowy gospodarstw o orientacji ryn-
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kowej jest właściwy dla terenów o korzystnej 
strukturze agrarnej, często położonych w sprzy-
jających warunkach przyrodniczych lub też w re-
jonach typowo rolniczych. Z ogólnej liczby 167 
jednostek administracyjnych tylko w 12 przewa-
żają gospodarstwa produkujące głównie na ry-
nek, a w dalszych 44 takie nastawienie ma co 
drugie lub co trzecie gospodarstwo rolne. 

Największy areał użytków rolnych wykorzys-
tywanych do produkcji towarowej występuje w po-
wiecie raciborskim – 88%, gdzie w najkorzyst-
niejszych warunkach przyrodniczych występuje 
specjalizacja w uprawie buraków cukrowych, rze-
paku i warzyw oraz w mniejszym stopniu w cho-
wie trzody chlewnej i bydła. Produkcja roślinna, 
głównie z nastawieniem na uprawę zbóż i rze-
paku, rozwija się w części środkowo-zachodniej 
województwa (powiat gliwicki – 85%, lubliniec-
ki – 80%, tarnogórski – 79%), gdzie dodatkowo 
rozwinięty jest chów trzody chlewnej lub drobiu. 
Podobny pod wieloma względami jest rejon 
pszczyński (80%) z większym nastawieniem na 
chów trzody chlewnej i drobiu, a w mniejszym 
stopniu na produkcję roślinną. Wyższy udział 
gospodarstw o orientacji rynkowej jest notowany 
w niektórych miastach konurbacji katowickiej, 
gdzie gospodarstwa rolne produkujące na rynek 
wykorzystują bardzo duży odsetek użytków rol-
nych (np. Piekary Śląskie – 84%, Gliwice – 
82%,Tychy – 71%). Zajmują się one ogrodnic-
twem lub uprawą roślin przemysłowych, a także 
produkcją zwierzęcą w zakresie drobiarstwa lub 
chowu trzody chlewnej. W północnej części, w po-
wiecie kłobuckim (70%) zaznacza się pewne ukie-
runkowanie na uprawę ziemniaków oraz chów 
trzody chlewnej, który prowadzą mniej liczne gos-
podarstwa pozostające w otoczeniu drobnotowa-
rowego rolnictwa chłopskiego. Na obszarach z prze-
wagą gospodarstw średniej wielkości, produkcja 
z przeznaczeniem na rynek obejmuje 77% użyt-
ków rolnych w powiecie zawierciańskim i tylko 
58% w częstochowskim. Charakterystyczne jest 
tutaj pewne ukierunkowanie na chów bydła mlecz-
nego. W innych rejonach użytki rolne są w więk-
szym stopniu wykorzystywane do produkcji z prze-
znaczeniem na własne potrzeby. Na obszarach 
górskich mniej niż 10% powierzchni użytków rol-
nych partycypuje w produkcji rynkowej. 
 
 
SUMARYCZNA OCENA WARUNKÓW 
ROZWOJU ROLNICTWA 
 
Do charakterystyki warunków rozwoju rolnictwa 
w regionie śląskim wybrano zespół czynników re-

prezentujących warunki przyrodnicze, społeczne 
i ekonomiczne. Zastosowano metodę bonitacji pun-
ktowej, w której poszczególnym jednostkom ad-
ministracyjnym przydzielano maksymalnie 6 pun-
któw za każdy składnik. Ocenę jakości warunków 
przyrodniczych wyrażają wskaźniki waloryzacji 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W tym celu wy-
korzystano informacje zawarte w opracowaniach 
LANGHAMERA (1982, 1988, 1990). Przydzielano 
6 punktów za wskaźnik powyżej 90 oraz 1, gdy 
wskaźnik waloryzacji wynosił poniżej 50 punktów. 
Warunki społeczne oceniono za pomocą udziału 
poszczególnych klas obszarowych w strukturze 
wielkościowej gospodarstw. Przydzielano 4 pun-
kty, gdy gospodarstwa powyżej 10 ha zajmowa-
ły ponad 60% oraz 0 w przypadku wskaźnika po-
niżej 10% powierzchni użytków rolnych. Ponad-
to przyznawano po 1 punkcie, gdy udział działek 
rolnych poniżej 1 ha lub gospodarstw 1–5 ha nie 
przekraczał wartości średniej w regionie. Do oce-
ny warunków ekonomicznych wybrano procen-
towy udział gospodarstw produkujących głównie 
na rynek. Gdy wskaźnik przekraczał 45%, przy-
dzielano 6 punktów oraz 1, gdy wynosił poniżej 
5% gospodarstw o orientacji rynkowej. Łącznie 
jednostka mogła zdobyć maksymalnie 18 punk-
tów, uzyskując najwyższe noty za każdy z anali-
zowanych składników. Suma uzyskanych punk-
tów odzwierciedla warunki rozwoju rolnictwa. 

W postępowaniu badawczym najwyższą oce-
nę – 18 punktów – otrzymała tylko gmina Krza-
nowice, a 6 uzyskało najniższe noty – 2 punkty. 
W wyniku grupowania utworzono 5 klas złożo-
nych z jednostek o podobnej liczbie uzyskanych 
punktów (rys. 1). Do pierwszej włączono jed-
nostki z liczbą bonitacji powyżej 14 punktów, 
które mają najkorzystniejsze warunki dla rozwo-
ju rolnictwa. Grupa jednostek z liczbą poniżej 5 
punktów ma warunki bardzo niekorzystne. Ana-
liza wewnętrznej struktury uzyskanych przez każ-
dą gminę ocen, pozwala określić ograniczenia  
w rozwoju oraz wskazać możliwe rozwiązania pro-
blemów rolnictwa. 

Najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa ma-
ją tylko 3 miasta (Krzanowice, Pyskowice i Raci-
bórz) oraz 10 gmin wiejskich położonych w okoli-
cach Raciborza, Pszczyny i Gliwic, które razem 
zajmują 11,7% powierzchni gruntów rolniczych 
(tab. 3). Najwyższe w regionie wartości oceny uzy-
skały gminy wiejskie położone w pobliżu Raci-
borza. Posiadają najwyższe wskaźniki jakości rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej (powyżej 80, a nie-
kiedy około 100 punktów). Poza tym wszystkie 
te jednostki charakteryzuje najwyższy w woje-
wództwie poziom koncentracji ziemi w dużych go-  
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Rys. 1. Warunki rozwoju rolnictwa w gminach województwa śląskiego: 
1 – bardzo korzystne, 2 – korzystne, 3 – średnie, 4 – niekorzystne, 5 – bardzo niekorzystne 

Fig. 1. Agriculture development conditions in Silesian Voivodship communes: 
1- very advantageous, 2 – advantageous, 3 – medium, 4 – disadvantageous, 5 – very disadvantageous 

 
 
 
spodarstwach. Występuje tutaj na ogół niewielka 
liczba gospodarstw, z których znaczna część 
(30–50%) osiąga dochody głównie z rolnictwa oraz 
produkuje na rynek. Gospodarstwa są dobrze zor-
ganizowane i wykazują wysoki stopień specjali-
zacji produkcyjnej. Należą do wiodących w ca- 
łym regionie pod względem warunków produk- 

 
 
 
cyjnych i powiązania z otoczeniem rynkowym, 
co daje szansę ich dalszego rozwoju. 

Największą powierzchnię użytków rolnych  
w województwie śląskim zajmują obszary o ko- 
rzystnych warunkach do rozwoju rolnictwa, któ-
re w ocenie uzyskały 11–13 punktów. Poszcze-
gólne gminy różnią się pod względem warun-
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ków przyrodniczych, określonych wskaźnikami wa-
loryzacji w granicach 60–80 punktów. Zazwy-
czaj są one położone na obrzeżach regionu, w tra-

dycyjnych rejonach rolniczych, gdzie co trzecie go-
spodarstwo produkuje głównie lub wyłącznie na 
rynek. Można dostrzec rysującą się specjalizację  

 
Tabela 3. Liczba gmin oraz powierzchnia użytków rolnych według warunków rozwoju 
rolnictwa w województwie śląskim 
Table 3. Number of communities and agrarian uses area according to agriculture 
development condition in Silesian Voivodship 
 

Warunki rozwoju Liczba Powierzchnia 
rolnictwa miasta wieś miasta 

(tys. ha)
wieś 
(tys. ha)

razem 
(tys. ha) 

% 

1. Bardzo korzystne 
2. Korzystne 
3. Średnie 
4. Niekorzystne 
5. Bardzo niekorzystne 

3 
9 
22 
19 
18 

10 
35 
20 
27 
26 

9,4 
11,4 
37,3 
37,1 
33,4 

52,4 
153,8 
67,1 
70,3 
56,4 

61,8 
165,2 
104,4 
107,4 
89,8 

11,7 
31,3 
19,7 
20,3 
17,0 

Razem 71 118 128,6 400.0 528,6 100,0 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Powszechny Spis Rolny 200. Systematyka 
 i charakterystyka gospoda stw rolnych, województwo śląskie, 2004: Urząd Statystyczny r
 w Katowicach, Katowice. 
 
w produkcji rolnej. Gospodarstwa wykazują róż-
ny poziom zaawansowania w procesach moder-
nizacji swoich warsztatów rolnych, przy znacz-
nym rozdrobnieniu oraz wysokim udziale ziemi 
w gospodarstwach średniej wielkości. Jedynie nie-
które gminy w powiatach lublinieckim i gliwic-
kim oraz w rejonie Pszczyny i Cieszyna mają wyż-
szy udział ziemi pozostającej we władaniu gospo-
darstw powyżej 10 ha powierzchni. Gospodars-
twa tego typu wymagają materialnego wsparcia 
w zakresie poprawy struktury agrarnej, doradztwa 
ekonomicznego oraz integracji pionowej i zwią-
zanej z tym specjalizacji w produkcji, gdyż skaza-
ne wyłącznie na siebie mogą nie udźwignąć cięża-
ru związanego z procesem przekształceń i moder-
nizacji. 

W przeprowadzonej ocenie prawie 20% po-
wierzchni użytków rolnych obejmują gminy ma-
jące średnie warunki rozwoju rolnictwa, które uzys-
kały 8–10 punktów. Tworzą one grupę dosyć zróż-
nicowaną pod względem wewnętrznej struktury. 
Cechą wspólną jest na ogół wyższy udział 10–20% 
gospodarstw, dla których praca w rolnictwie jest 
głównym źródłem dochodów, a co piąte lub szós-
te gospodarstwo produkuje głównie na rynek. Wspól-
ną cechą jest też nadal duże rozdrobnienie gospo-
darstw, wśród których obok przeważającego udzia-
łu ziemi we władaniu najmniejszych występuje 
znaczący udział gruntów rolniczych należących do 
gospodarstw średniej wielkości. W niektórych re-
jonach struktura obszarowa ulega przekształceniom 
w kierunku wzrostu udziału ziemi w gospodars-
twach powyżej 10 ha powierzchni. Dotyczy to 
zwłaszcza miast, które stanowią najliczniejszą 
część przedmiotowej grupy. Różnice dotyczą ko-
rzystniejszych warunków przyrodniczych, powy-
żej 70 punktów w przypadku niektórych gmin po- 

 
łożonych w konurbacji katowickiej i w powiecie 
bielskim.  

Mniej korzystne warunki, określone wskaź-
nikami waloryzacji w granicach 50–60 punktów 
występują w powiatach lublinieckim, kłobuc-
kim częstochowskim, gdzie jednak istnieje wyż-
szy udział gospodarstw o orientacji rynkowej. 

Wyróżnione grupy o niekorzystnych warun-
kach rozwoju rolnictwa obejmują większość miast 
oraz łączy je na ogół sąsiedztwo w przestrzeni geo-
graficznej. Należą tu aglomeracja rybnicka, obsza-
ry górskie oraz tereny w szerokiej strefie wyzna-
czonej przebiegiem linii kolejowej Częstochowa–
Zawiercie–Katowice. Obszary te obejmują wydzie-
lone przez BAŃSKIEGO (1999) tzw. rolnicze obsza-
ry problemowe (jurajski i karpacki), charaktery-
zujące się nagromadzeniem negatywnych zjawisk 
społeczno-ekonomicznych lub przyrodniczych, 
które czynią je upośledzonymi w stosunku do in-
nych i osłabiają jego funkcję rolniczą. 

Najliczniejszy zespół tworzą gminy zaliczo-
ne do grupy czwartej, które w ocenie uzyskały 
5–7 punktów. Charakteryzuje je bardzo nieko-
rzystna struktura obszarowa z dużą liczbą dzia-
łek rolnych i niewielkim udziałem gospodarstw 
produkujących na rynek. Tereny te z punktu wi-
dzenia rozwoju rolnictwa będą mniej przydatne, 
gdyż przekształcenia będzie utrudniać nadmierne 
rozdrobnienie własności oraz istniejące rozpro-
szenie osadnictwa nierolniczego. Rozwój produk-
cji uzasadnia wyższa jakość rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, określona wskaźnikiem waloryza-
cji w granicach 60–70 punktów. 

Piąta grupa łączy jednostki, które w ocenie 
uzyskały 2–4 punktów. Obejmuje obszar 17,0% po-
wierzchni użytków rolnych w województwie i od-
znacza się bardzo niekorzystnym zespołem wszyst-
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kich czynników produkcyjnych. Są to głównie 
gminy na terenach górskich oraz na Wyżynie 
Częstochowskiej. Brak sprzyjających warunków 
przyrodniczych określa niski wskaźnik poniżej 
60 punktów waloryzacji rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej. Znamienną cechą tych terenów jest 
skrajne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 
wśród których dominuje grupa najmniejszych – 
do 5 ha. Ze względu na upadek infrastruktury 
obsługi rolnictwa, ginie tradycja oraz umiejętnoś-
ci w prowadzeniu działalności rolniczej. Mniej 
niż 5% gospodarstw produkuje głównie na rynek. 
Nastąpiło bardzo wyraźne ograniczenie produkcji, 
a nawet stopniowy zanik funkcji rolniczych. Wy-
razem tego jest przewaga gruntów trwale odło-
gujących. Powstaje ważny do rozwiązania problem 
wykorzystania zwolnionych terenów. Ze wzglę-
du na unikatowe walory krajobrazu obszarów gór-
skich oraz słabe przekształcenie środowiska, na-
leżałoby opracować i praktycznie wdrożyć eksten-
sywne formy rolnictwa. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Reasumując rozważania należy stwierdzić, że naj-
bardziej znamienną cechą rolnictwa regionu jest 
rozdrobnienie gospodarstw i gruntów. Na przewa-
żającym obszarze powstał anachroniczny układ, 
który w warunkach gospodarki rynkowej jest nie-
sprawny i trudny do dalszego funkcjonowania oraz 
utrzymania w istniejącej formie. Zmiana sytuacji 
na rynku żywnościowym w okresie przemian syste-

mowych ograniczyła wykorzystanie terenów mniej 
przydatnych dla rolnictwa. Korzystniejsza sytu-
acja na rynku pracy oraz wcześniejsze nastawie-
nie na zaopatrzenie własnego gospodarstwa do-
mowego doprowadziły do znacznego ogranicze-
nia funkcji rolniczych na terenach o niskiej pro-
duktywności ziemi i bardziej zurbanizowanych. 
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