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Powszechny Spis Rolny w 2010 r. był pierwszym spisem realizowanym od czasu 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 r., 

według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24 00. 

Spisem rolnym zostały objęte gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby 

fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 

Spis został przeprowadzony jako badanie pełne w gospodarstwach rolnych 

o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha u osób fizycznych 

prowadzących działalność rolniczą, w gospodarstwach osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz w gospodarstwach osób fizycznych 

użytkujących poniżej 1 ha użytków rolnych, jeśli spełniały progi określone w Ustawie z dnia 

17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 

Pozostałe gospodarstwa rolne osób fizycznych o powierzchni użytków rolnych poniżej 

1 ha zostały objęte badaniem reprezentacyjnym. 

  Do zbierania danych wykorzystano rejestry administracyjne, a także zastosowano 

nowatorskie metody pozyskania danych takie jak: samospis internetowy, wywiad telefoniczny 

prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym oraz 

wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego bezpośrednio u użytkownika gospodarstwa 

rolnego. Wywiad był rejestrowany na urządzeniu typu hand-held. 

 
Informacja zawiera wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dla 

gospodarstw indywidualnych oraz gospodarstw rolnych będących w użytkowaniu osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o powierzchni 

powyżej 1 ha użytków rolnych. 
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Liczba gospodarstw i średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 
 

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., liczba 

gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła 1583 tys. 

i w porównaniu do poprzedniego spisu w 2002 r. zmniejszyła się o 373 tys., tj. o 19,1%.   

 

Tabl. 1. Gospodarstwa rolne i średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach  
  rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych 

Lata Liczba gospodarstw 
rolnych 

Powierzchnia użytków 
rolnych ogółem 

Średnia powierzchnia 
użytków rolnych 

ogółem w 
gospodarstwie rolnym 

 w tysiącach w tysiącach hektarów w hektarach 
2002...................... 1 956 16503 8,44 

2010...................... 1583 15005 9,50 

   
2002 = 100 

 
2010...................... 80,9 90,9 113,1 

 
W 2010 r. średnia wielkość gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha 

użytków rolnych wyniosła 9,50 ha użytków rolnych, co oznacza jej zwiększenie o 13,1% 

w stosunku do 2002 r. 

 

Tabl. 2.  Gospodarstwa rolne posiadające powyżej 1 ha użytków rolnych wg grup 
   obszarowych użytków rolnych 

Lata Ogółem 
Grupy obszarowe użytków rolnych 

1-5 ha 5-10 10-20 20-30 30-50 >50 ha 

2002 

  w tysiącach 

1956 1147 427 266 64 32 20 

  w odsetkach ogółu gospodarstw 

100,0 58,6 21,8 13,6 3,3 1,6 1,0 

2010 

  w tysiącach 

1583 887 355 221 60 35 25 

  w odsetkach ogółu gospodarstw 

100,0 56,0 22,4 13,9 3,8 2,2 1,6 

  2002=100 

80,9 77,3 83,1 82,8 93,5 111,0 128,8 
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Największy spadek liczby gospodarstw rolnych (o 22,7% w porównaniu do 2002 r.) 

odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni  od 1 do 5 ha użytków 

rolnych. Znacząco wzrosła liczba gospodarstw największych. W grupie obszarowej użytków 

rolnych 30-50 ha wzrost ten wynosił 11,0%, a w grupie powyżej 50 ha – 28,8%. 

Poprawie uległa struktura gospodarstw rolnych. Udział gospodarstw najmniejszych 

w ogólnej liczbie gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, zmniejszył się 

z 58,6% w 2002 r. do 56,0% w 2010 r. W porównaniu do poprzedniego spisu, zwiększył się 

udział gospodarstw największych, choć nadal pozostaje on niewielki. Odsetek gospodarstw 

o powierzchni powyżej 20 ha zwiększył się z 5,9%  w 2002 r. do 7,6% w 2010 r., w tym 

gospodarstw powyżej 50 ha, odpowiednio z 1,0% do 1,6%. 

 
Użytkowanie gruntów 

 
Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. powierzchnia 

użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków 

rolnych ogółem wyniosła ok. 15005 tys. ha.   

 

Tabl. 3. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha   
    użytków rolnych  

Lata 

Powierzchnia użytków rolnych  

ogółem 

w tym użytków rolnych w dobrej kulturze 

razem 

w tym  

pod zasiewami sady 
trwałe 
użytki 
zielone 

 w tysiącach hektarów 

2002……………………. 16503 x 10619 253 3490 
2010…………………… 15005 13976 10166 344 3141 

 

 
2002 = 100 

 
2010…………………… 90,9 x 95,7 136,0 90,0 
  

w odsetkach powierzchni użytków rolnych ogółem 
 

2002……………………. 100,0 x 64,3 1,5 21,1 
2010…………………… 100,0 93,1 67,7 2,3 20,9 
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W ciągu ostatnich 8 lat, tj. od Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. powierzchnia 

użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha 

zmniejszyła się o ok. 1,5 mln ha (o 9,1%). Wstępne wyniki PSR 2010 wskazują, że w stosunku 

do PSR 2002  powierzchnia zasiewów w tych gospodarstwach zmniejszyła się o ok. 0,5 mln 

ha (o 4,3%), a trwałych użytków zielonych o ponad 0,3 mln ha  (o 10,0%), natomiast 

zwiększyła się powierzchnia sadów o ok. 0,1 mln ha (o 36,0%).   

W gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych w strukturze 

powierzchni użytków rolnych ogółem udział powierzchni zasiewów wynosił 67,7% 

i w porównaniu do 2002 r. zwiększył się o 3,4 pkt. procentowego, udział powierzchni sadów 

wyniósł 2,3% i zwiększył się o 0,8 pkt. procentowego, natomiast odsetek trwałych użytków 

zielonych wyniósł 20,9% i zmniejszył się o 0,2 pkt. procentowego. 

 
Powierzchnia zasiewów 
 
 

Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 

1 ha użytków rolnych wyniosła niespełna 10,2 mln ha i była mniejsza o ok. 0,5 mln ha niż 

w 2002 r. W strukturze powierzchni zasiewów ogółem w gospodarstwach rolnych 

posiadających  powierzchnię użytków rolnych powyżej 1 ha, powierzchnia zbóż 

podstawowych z mieszankami zbożowymi stanowiła ok. 68,4% i wyniosła niespełna 

7,0 mln ha.  

 

Tabl. 4. Struktura powierzchni zasiewów głównych upraw rolnych w gospodarstwach rolnych    
   posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych 

Lata Powierzchnia 
zasiewów 

W tym 

zboża 
podstawowe z 
mieszankami 
zbożowymi 

ziemniaki* buraki 
cukrowe 

rzepak i 
rzepik 

warzywa 
gruntowe* 

2002………………. 100,0 74,1 7,1 2,9 4,1 1,5 

2010………………. 100,0 68,4 3,3 2,0 8,9 1,3 
 

* Bez powierzchni upraw w ogrodach przydomowych 

 

Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wskazują na istotne zmiany 

w strukturze zasiewów poszczególnych upraw w gospodarstwach rolnych posiadających 
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powyżej 1 ha użytków rolnych. W porównaniu do 2002 r. zmniejszył się udział zbóż 

podstawowych z mieszankami zbożowymi o 5,7 pkt. procentowego, ziemniaków o 3,8 pkt. 

procentowego, buraków cukrowych o 0,9 pkt. procentowego oraz warzyw gruntowych 

o 0,2 pkt. procentowego, natomiast zwiększył się udział rzepaku i rzepiku o 4,8 pkt.  

procentowego.  

 

 Pogłowie zwierząt gospodarskich 

 
Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. pogłowie 

podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich w gospodarstwach o powierzchni powyżej 

1 ha użytków rolnych wynosiło: 

- bydła – 5699 tys. sztuk i było wyższe o 104 tys. sztuk (o 4,1%) od notowanego 

w  2002 r.,  

- trzody chlewnej – 14295 tys. sztuk i spadło w stosunku do 2002 r. 

o 4151 tys. sztuk (o 22,5%),  

- owiec – 254 tys. sztuk i spadło w porównaniu do wyników PSR 2002 r. 

o 76 tys. sztuk (o 22,9%). 
 

Tabl. 5.  Zwierzęta gospodarskie w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych  
   powyżej 1 ha 

Lata Bydło Trzoda chlewna Owce 

        
  W tysiącach sztuk 

2002……………………… 5472 18446 330 
2010……………………… 5699 14295 254 
  

     2002  = 100 

2010……………………… 104,1 77,5 77,1 
  

   
  

Obsada na 100 ha użytków rolnych w sztukach 
 

2002……………………… 33,2 111,8 2,0 
2010……………………… 38,0 95,3 1,7 
  

   
  

Obsada na 1 gospodarstwo rolne w sztukach 
 

2002……………………… 2,8 9,4 0,2 
2010……………………… 3,6 9,0 0,2 
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W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha obsada 

zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w 2010 r. wynosiła przeciętnie w kraju: 

 

- bydła – 38 sztuk, tj. o blisko 5 sztuk (o 14,5%) więcej niż w 2002 r., 

- trzody chlewnej – 95,3 sztuk, tj. o niemal 17 sztuk (o 14,8%) mniej niż w 2002 r., 

- owiec – 1,7 sztuk wobec 2 sztuk w 2002 r. 

 

W 2010 r. na 1 gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha 

przeciętnie przypadało: 

- 3,6 sztuk bydła wobec 2,8 sztuk w 2002 r., 

- 9,0 sztuk trzody chlewnej wobec 9,4 sztuk w 2002 r., 

- 0,2 sztuk owiec, tj. analogicznie jak w 2002 r.  

 
 

x 

x          x  

 

W kwietniu 2011 r. ukaże się publikacja „Powszechny Spis Rolny 2010 – Raport 

z wyników”.  

 

 

 


