


• 

STRUKTURA ROLNA POLSKI. 

Cały obszar naszego kraju wynosi 383,634 km' czyli 
38,863.400 ha. Z tej powierzchni było w posiadaniu rolników 
w r. ł931 - 37,897.000 Ila. Reszta t. j. 966.400 ha była zaj�ta 
przez miasta, względnie częściowo nie została spisana z powodu 
niedokładności statystyki. 

Użytkowanie gruntów przedstawiało się w r. 1931 nastę-
pUjąco: 

TABELA ł. 
Użytki rolne w tysiącach hektarów. 

E Ziemia użyłkowana rolnlczo l n na 
• grunty Wyszczególnit!ni e - - tasy '0 

i nla-M Grunty 
I 

Pastwi- SadY O Razem Łąk. orno ska I ogrody użyttl 

Poiska 37,897 25,589 18,557 3,804 2,676 552 8.322 3,98G 

Gosp. poniżej 50 ha 21,817 19,515 14,891 2,717 1,446 461 1,043 1,259 

Gosp. 50ha i więcej 9,780 4,622 3,213 826 511 72 4,164 994 

Związki pub!. praw. 6,300 1,452 453 261 719 19 3,115 1,733 

Z zestawienia powyższego wynika, iż gospodarstwa małe 
posiadają znacznie \Vi�ccj ziemi nii gospodarstwa wielkie. Maj,! 
one mianowicie 57'6% ogólnej powierzchni zagospodarowanej, 
podczas gdy na gospodarstwa dULe prlypada 25'8% , zaś na 
związki publiczno-prawne 16-6% , Lwin CI.�ŚĆ użytków rolnych 
(70-3%) skupia się w gospodarstwach poniiej 50 ha, Posi.ulaj'l 
one 80'30/0 gruntów ornych kraju, 71 '4% łąk, 54'0% pastwisk 
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zalesionych i nieużytków bardzo niski. Wyższy na Węgrz�c:h 

nii u lias odsc!ek ról jt:st lIa::;h�pstwcm równinnego charakteru 

tamtego kraju, OrtlZ więbzej iyzności jego gleby. 

Przechodzę teraz do najważnjejszej cechy ustroju rolnego, 

t. j. ugrupowania gospodarstw z punktu widzenia wielkości po

siadanej przez nie powierzchni ziemi. Muszę z góry zaznaczyć, 

że dane statystyczne, którymi w tej dziedzinie rozporz<:\dzamy. 

przcdstawi'l.ią bardzo wide do życzenia. Po pierwsze są one 

przestarzałe, gdyż pochodzą jeszcze z roku 1921; od tamtego 
czasu nie mieliśmy spisu gospodarstw rolnych. Powt6re dane 

te od samego początku były dalekie od rzeczywistości, gdyż 

spis gospodarstw z roku 1921 na przeważnej części paóslwa 

nic powiódł siC;, głównie dlatego, że chtopi podawali komisarzom 

spisowym 111 11 i !:'j gruntu niż rzeczywiśde posiadali, z obawy 
przed H:kwizycjami lub jak \V województwach poludniowo
wschodnich, pod wpływl'1Jl agitacji bojkotowej prowadzonej przez 
Ukraili.ców. W każdym r(\zie, wobec braku jakichkolwiek innych 
danycli, musimy zapoznać si<; z rezultatami spisu z r. 1921. 

TABELA IIi. 

Gospodarstwa rolne w r. 1921, ugrupowane według ich 

ogólnej powierzchni. 

Wielkość Liczba Procent Po- Proceni 
liczby wierzchnia po- NaZWiJ 

gosp. w ha gospodo wierzchni gospodarstw ogólnej W ha ogólnej 

0- '/2 ha 333.8 59 10'2 98.931 0'3 karłowe 

'/2- 2 " 774.8 99 237 975.579 3'2 parcelowe 

2 - 5 1,001.85 1 30'8 3,432.560 1 1'3 drobno chlonskie ,. 

5 - 20 " 1,044.785 32'0 9,347.058 30'8 śrc'unic " 

20 100 " 87 .599 2'7 2,896.254 9'6 wielkie " 

ponad 100 . 1 8.916 0'6 1 3,589.177 44'8 folwarczne 

Hazelll 3,261.909 100 0 30,340.669 100'0 





7 

inłenzywną (ewentualnie cieplarnianą) produkcję jrlflyn lub kwia
tów. IIllly charc!lzter posiadają one w Polsce, gdzie występują 
IV bardzo wielkiej liczbie, zwtaszcza w Małopolsce (41%) 
i południowej Kongresówce. Stanowią one tu najczęścil:j jedyną 
podstawę egzystencji rodzin chłopskich, jest ich bowiem tak 
wiele, że trudno o dodatkową pracę dla wszystkidl ich posiada
czy. Jedynie w odniesieniu do Poznańskiego i Pomorskiego, 
gdzie gospodarstwa tego typu są stosunkowo nieliczne, można 
powiedzieć, że stanowią one własność ludności robotnicl�j. 

3. G o s p o li a r s t w a d r o b n e (2 - 5 ha) stanowią już 
właściwe gospodarstwa rolne, lecz większość ich nie j1..'51 w sta
nie ani całko\'·.'icie zatrudnić, ani utrzymać rodziny. Nie są to 
więc gospodarstwa samodzielne. Przeważnie nic posiHdają one 

własnego sprzężaju. Najwięcej tych gospodarstw mam)' IV byłym 
zaborze austrjackim. Spis z roku 1921 wykazal ich ttl 33%. 
prawdopodobnie jednak odsetek len wynosi IV rzeczy wistości 
blisko 40%. Liczne są te gospodarstwa także w l(oJlgresówce 
zwłaszcza południowej. Natomiast w Poznańskim i na Pomorzu 
odsetek ich jest Iliski. Mamy tam z jednej strony małe gospo
darstwa robotnicze, z drugiej gospodarstwa produce ntów rolnych, 
które są większe. Grupa 2-5 ha, jako przejściowa, jest tam sto
sunkowo słabo reprezentowana. 

4. G o s p u ci a r s t w a ś r e d n i e c h ł o P s k i e (5 .- 20 Ila). 
Są lo gospodarstwa samodzielne. Zazwyczaj wystarczają na 
zatrudnienie i utrzymanie rodziny. Mniejsze posiadaj:\ po j�dl1ym 
koniu, większe po dwa lub nawet trzy konie. \V warunkach pol
skich są to najlepsze gospodarstwa, bo i pojemne na prac� i wy
twarzające wysoki docl1ód urutto z hektara ziemi i dyspoJllljące 
pokaźnymi nadwyżkami na sprzedaż zwłaszcza w dli�dzinic 
produkcji hodowlanej. Sol one rozmieszczone dość rówllolllit'rnic 
na całym obsznfze naszego kraju. Najczęściej wystGpują jt.'dnak 
w województwach środkowych, a zwłaszcza na terenie dawnego 
Ksi<:stwa Łowickiego. Liczba ich w całym pailstwic wuasta 
w nast<:pstwi� reformy rolnej. 

5. G o s p o d a r s t w a  wie l k o-ch ł o p s kie czyli 
k m i e c e (ponad 20 ha). W wielu krajach gospodarstwa le odgry
wają wielk,\, w niektórych nawet dom:nując<l rolę. W Europie 
najwi<:ccj tych g'ospodarstw posiadają kraje nadhaityckic, t}L'lnic 
z wschodnimi Nil'mc<1mi i Danią, oraz Anglia. W Polsce jest 
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, ś które se wyst�pują glównie IV północnej cz�ści 
n:h mało te za., 'II . • I ' 

, N'· ," . 'h odsetek spotykamy w wOJcwoc ztWIC pOlllor-
kLIJlI. �IJwyZ5ly 1(; · . ' .. ' 

� . 
'

. . '  
, ' ół ' ci. pO\'I.'iatach pOl.n3nskll:go. Duzo J\;51 llh tab C 

�klln I p nOl:ny . " 
ół l• I)owiahch KOllrrres6wkJ. oraz. \V wOjcwÓlllłwll: 

w p nocnye • to • 
C' 

, .  
Wileńskim. Z innych li�mJ tylko na Sląsku Icszynskllll \Vyst�-

pujq one w większej liczbie. . 
6. O o s p o d a r s t w a f o I w a r  c z e (ponad 100 ha). ZaJlII�

wały Olle w roku 1921 13,889,000 ha, co '11Ialo stanow.ć 44'8 lo 

ogólnej powierzchni. W rzeczywlstoś�1 odsc�Ck ten był znacznie 

niższy, gdyż rzeczywista ogólna powJCrzchnl� zagospo<-
,
tarowana 

była o 7-5 miliona ha większa od wykazanej przez SpIS. Grun

tów ornych miala wielka własność w r. 1921 tylko 3,767.000 ha. 

Od tamtego czasu utraciła ich wiele wskutek parcelacji. 

Dziś posiada około 2,000.000 ha lub niewiele wi�,ej. 

Na Śląsku i w wojew6dzhvach południowych mamy dul.c 

posiad/ości latyfundialne. Folwarki jednowioskowej szlachty 
i w dawnych czasach niezbyt liczne ultgały przed wojną masowu 
parcelacji. Obecnie występują tu obok siebie dwa typy krańcowo 
przeciwne: z jednej strony latyfundia, z drugiej karłowate i drobne 
gospodarstwa chłopskie. Na tym tle rozwinął się tu bardzo silny 
antagonizm klasowy między warstwą włościańską a zicmiańską. 

W byłym Królestwie Kongresowym stosunki są octmicllnl'. 
Jest i tam kilka latyfundiów, wśród których największe jest 
ordynacja zamojska, lecz przewaiają, zwłaszcza na lewym l..Hugu 
Wisły, posiadłości jednofolwarclnc. 

'!' Poznatlskim i na Pomorzu przeważają równil'Ż gospodar
stwa ]ectnofolwarczne, lecz latyfundia odgrywaj'l wiC;ksz<l rol<; mi 
w l<ongr�s6wce. Na zicmiach wschodnich sytuacja jest podobna. 

LWia cz�ść obszaru rolnicztgo Polski j�st zagospodaWW,111a 
PflC?, właścicieli, Na 30,264.000 ha spisanydl w roku 1921 było 
w r�kach wlaście·1' 28033 000 ' 

• 

. It: I , . ha t. J, 92'601 \\! n;kach dlll'C 
zawc6w 1911000 I t ·  6' 

I� . 
• 

• ' . . • a . ) . 3'10,323.000 ha t. I, 1·I"IoPD.",dan, 
tytułem Uposa1.Cllm służbowego, 

Wśród kraJ'ów b' I . P 
r d b" 

rasy 1(1 ej olska naldy du tych w klórych 
01. ro mcnu.! grunt6\ 'd I . , 

' 

Pod b '  v llaJ a ej jt:st posllni�tL'. Jest nawet pr,lwd( -o ne, lt: Polska st· . d pit:rws ' . Ol InJę zy nimi pod tym \\'tgh;lk"lI n" 
zym IIIICJSCU przt:\I.' " Ś . nil' Ct' . 1 . ' yzszana \\" \\"I�cic )'cdynie 111Zl'7 J,IPO' 'f. liny I ndlt: Lc' . d . . . 

na stwicn.J . . (l nit! okłC\dnoSl:1 statystyki nic ,.Ul\\od;tj4 lt:nlt: tego z całą . . 1 ' pewnOSł.:lą. W każdym fU t', P t" I 
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nawd Polska nie posiada dotąd rekordu rozdrobnienia wśród 
krajów bialej rasy, to się szybko dOli zbtiża, gdyż w (lwu kra
jach rywalizujących z nią t. j. we Włoszech i Hotamlii proces 
rozdrobnienia został już zastanowiony, a li nas rozwija on się 
żywo w dalszym ciągu. 

W osobnym wykładzie wykaż�J że ugrupowanie gospodarstw 
rolnych, tudzież ich przeciętne rozmiary zależą przede wszystkim 
od zagęszczenia ludności rolniczej. Już tu jednak pragnG omówić 
gc:;stość ogólnego i rolniczego zaludnienia naszego kraju. 

Powszechny spis ludności z roku 1931 wykazał w Polsce 
32,107.000 ludności, czyli 83 osób na l km2. Od tamtego czasu 
ludność poważnie wzrosła. \VedJ'ug oszacowania Głównego 
Urzędu Statystycznego mieliśmy w dniu l stycznia 1937 roku 
34,200.000 ludności t. j. 88 osób na I km 2. Jest to bardzo 
znaczna gęstość zaludnienia. Z pośród większych krajów Europy 
przewyższają Polskę tylko: Belgia (mająca 271 osób na km'), 
Holandia (245), Anglia (191), Niemcy (142), WIochy (137), Cze
chos/owacja (108), Szwajcaria (101) i Węgry (96). Z wyjątkiem 
Węgier są to kraje o wysoce rozwiniętym przemyśle i handlu. 

Słabszą niż Polska gęstość zaludnienia posiada Dania (83), 
Austria (81) i Francja, kraje naogół również wysoce uprzemysło
wione. Znajdując się pod względem gęstości zaludnienia wśród 
krajów uprzemysłowionych, Polska winnaby posiadać również 
silny przemysł. Niestety tak nie jest. Kraj nasz posiada narazie 
wybitnie rolniczy charakter, mimo że przemysł został już w wielu 
dziedzinach zapoczątkowany. Dowodem tego jest odsetek lud
ności rolniczej. Wśród zawodowo czynnych jest rolników w Pol
sce około 70%, Węgrzech 49'7%, Włoszech 39'2%, Francji 
34'5'10, Czechosłowacji 34'2%, Danii 27'1 'lo, ALlstrii 20'0'10, 
Niemczech 24'5%, Holandii 20'6%, Szwajcarii 196'10, Anglii 
5'2%_ Więcej niż Polska zawodowo czynnych \v rolnictwie 
posiada w Europie tylko Bulgaria i Związek Sowiecki, Wśró,! 
ogółu ludności (zawodowo czynni i bierni) rolnicy stanowią 
u nas 60'9%, na Węgrzech 51'S'/o, w Czechosłowacji 34'5'/0, 
Danii 29'6'10, Austrii 27'3'/0, Szwajcarii 22'7'/0, Niemczech 20'9'/0. 

Skoro ogólna gęstość zaludnienia jest w Polsce z nncllw, 
a ?dsetek ludności rolniczej tak wysoki, tedy zagęszczenie ludno
ŚCI rolniczej jest li nas nadzwyczaj silne. Zdawna laobsl'f\\'O
wano, że POiska jest, w stosunku do stOpIliCI swego roz\\'oju 
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TABELA IV 

(lęstość ludności zawodowo " czynue] w roi" t lC wie uiektór ycb krajów_ 

Nazwa PaJlstwa 
liczba zawodowo PrzBclęlny zbidr 
czynnych w roln to , l ha 4 lMI 

na IGG ha glćwnY,h 1928.32 

Dania 15'5 25'6 
W, Brytania IN 20'4 
Francja 25'0 14'4 

Węgry 29'6 I :J'O 

Litwa 33'3 11'2 

Włochy 34'1 14-0 

Niemcy 34,2 19-1 

Czechosłowacja 34-7 18-0 

Belgia 36'1 24-5 

Szwajcaria 38'0 20-0 

Holandia 40-6 22-7 

Polska 45-5 11-3 

cza 15-5 osób zawodowo czynnych na 100 ha obliczeniowych, 

Stąd możnaby wnioskować_ "że optimum dla Polski, kraju 

jeszcze odległego od warunków duńskiej intenzywności, może 

leżeć nawet poniżej 15 zawodowo-czynnych na 100 ha oblicze

niowych", Sądzi jednak, że "poleganie na tym jednym przykla

dzie byloby ryzykowne", Biorąc następnie pod uwagę stan rzeczy 

w Niemczech, kraju o zbliżonej do naszej strukturze rolnej, 

oraz uwzględniając nasz "klimat, glebę nieszczególną, skr"jny 

brak kapitałów i złe warunki zbytu" przypuszcza, że optimum 

dla Polski leży poniiej "może nawet znacznie poniżej 30 osób 

zawodowo-czynnych w rolnictwie na 100 ha oblkzeniowych". 
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By jednak ustrzec się od zarzutu przesady, przyjmuje, że optimull'l 

wynosi 30 osób (górna gramca). L1Czba zbędnych przy tym 

najostrożniejSzym stosunku wymosłaby na WlOSllę 1935 roku -

4,988 tysięcy. Cały nadmiar ludności utrzymującej się z rol

nictwa i zawodów pokrewnych wynosił w d n i u l k w i e t n i a 

1935 r. n i e  m n i e j, n i ż  8.8 m i l i o n ó w. 

Obliczenie J. Poniatowskiego było wielokrotnie krytyko

wane, naj ostrzej przez p. R. Bulawskiego, b. kierownika spisu 

rolnego w roku 192\. Jednak moim zdaniem za stanowiskiem 

Poniatowskiego przemawia wiele argumentów i jest wysoce 

prawdopodobne, że nadmiar ludności rolniczej jest mniej więcej 

taki, jak on przypuszcza. W każdym razie, czy Poniatowski ma 

rację czy nie, jest rzeczą zupetnie pewną, że przeludnienie wsi 

i rolnictwa jest w naszym kraju bardzo wielkie. 
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