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PROCES PRZEKAZANIA ZIEMI 
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❑ Problemy z przekazaniem gospodarstw rolnych 
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❑ Wprowadzenie 
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❑ Proces przekazania 

▪ Teorie przekazania gospodarstw
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Proces przekazania ziemi

Wprowadzenie

Proces przekazywania gospodarstw (lub sukcesji
gospodarstw) jest istotnym zagadnieniem,
ponieważ jest związany ze zrównoważonym
rozwojem, migracją wiejską i migracją młodzieży
oraz starzeniem się sektora rolnego. Sukcesja
gospodarstwa oznacza przekazanie działalności
rolniczej, najczęściej w ramach rodziny. Aby
kontynuować działalność rolniczą, ważne jest,
aby ludzie rozumieli czynniki leżące u podstaw
gotowości potencjalnych następców do przejęcia
rodzinnego biznesu.
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Informacje ogólne

Przekazywanie i dziedziczenie gospodarstw rolnych jest
często uważane za zjawisko złożone, które nie tylko
wpływa na podstawy życia rodzinnego w
gospodarstwie, ale także na sektor rolny w szerszym
ujęciu. W szczególności międzypokoleniowe
przekazywanie gospodarstw rolnych jest coraz częściej
postrzegane jako fundamentalne dla rozwoju i
zrównoważonego charakteru światowego rolnictwa.



w
w

w
.land-m

obility.eu

MODULE 1 

PROCES PRZEKAZANIA ZIEMI

Sesja 2 

Proces przekazania  - jak sobie z tym poradzić?
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Teorie przekazania gospodarstw

Planowanie sukcesji to rozwój idei, która pozwoli na płynne przejście biznesu i

wszelkich aktywów z minimalnym zakłóceniem biznesu lub, co ważne, relacji

rodzinnych. Wyniki badań przedstawione przez Bretta A. Coffmana pokazują cenny

wgląd w ewoluujące zalecenia dotyczące aranżacji sukcesji firm rodzinnych (takich jak

gospodarstwa rolne), ważne konsekwencje polityczne oraz podstawę do tworzenia

nowych teorii.
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Rozpoznawanie elementów procesu przekazania

Najbardziej typowymi elementami składającymi się na proces sukcesji w trakcie jej

planowania są:

• wyróżnienie potencjalnych następców,

• wykazanie zaangażowania w dziedziczenie i legitymizacja poprzez rzeczywiste

wyznaczenie potencjalnego spadkobiercy

• komunikacja z wyznaczonym następcą i pozostałymi osobami wybranymi przez

starszyznę.
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Przygotowanie do przekazania gospodarstwa

Sukcesja gospodarstwa to długi proces.
Młodzi następcy uczą się i zdobywają
doświadczenie rolnicze podczas spotkań
z rolnikami, których gospodarstwo chcą
przejąć i mają odwagę zobowiązać się do
jego przekazania. Rolnik musi podzielić
się swoim doświadczeniem i pracą w
gospodarstwie z nowymi rolnikami i w
końcu odpuścić. W związku z tym, to nie
tylko podpisanie dokumentu, to praca
nad ciągłością gospodarstwa przez całe
życie.
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Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Dokumentacja potrzebna do planowania sukcesji

Przygotowując dokumentację sukcesyjną należy
zawsze uwzględnić poniższe elementy wraz z
instrukcją:

• Pozycja: oznacza stanowisko, które ma zostać
kiedyś zastąpione.

• Zarządca: nazwisko osoby zajmującej w danym
momencie stanowisko.

• Kandydaci: umieszcza się nazwiska
potencjalnych osób do objęcia stanowiska.

• Ocena dla każdego kandydata: wskaźnik tego,
czy i jak gotowy jest kandydat do przejęcia roli.

Źródło: Google Images
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Dobrze jest przygotować sobie listę punktów,
które mogą posłużyć jako pierwszy wzór umowy,
zanim zatrudnimy radcę prawnego.

Tabela na następnym slajdzie przedstawia osiem
faz procesu sukcesji gospodarstwa.
Wymienionych jest dwanaście narzędzi, które
mają pomóc dojrzałym rolnikom w tym procesie.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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Źródło: https://farmtable.com.au/wp-content/uploads/2017/10/phases.png
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nowej kariery w rolnictwie - były świadome, że rolnictwo jest
opłacalnym zawodem, a wejście do niego jest przyjemne.
Doświadczeni rolnicy powinni pamiętać o konieczności
przekazywania gospodarstw i być zmotywowani do dzielenia się
swoimi gospodarstwami ze studentami, pracownikami i
potencjalnymi następcami. Potencjalni nowi uczestnicy bez
historii w rolnictwie są zazwyczaj starsi, gdy tylko uświadomią
sobie chęć bycia rolnikiem. Mogą to być nawet dzieci z miasta z
lepszym wykształceniem.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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Potencjalni darczyńcy chcą przekazać swoje gospodarstwo,
następcy wykazują chęc przejęcia gospodarstwa. Potencjalni
nowi uczestnicy rynku muszą dość wyraźnie wyrazić chęć
rozpoczęcia działalności rolniczej: muszą zadowolić starsze
pokolenie.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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tym sektorze. W szkole, w pracy lub w obu. Szkolenie, również w
różnych gospodarstwach, jest wręcz niezbędne, aby zostać
rolnikiem. Nowi rolnicy spoza środowiska rolniczego potrzebują
praktycznego doświadczenia, którego osoby ze wsi mogły uczyć się
od najmłodszych lat pomagając w gospodarstwie. Sukcesja
pozarodzinna może również przynieść nowe, innowacyjne modele
biznesowe do gospodarstwa.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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Po ukończeniu nauki, zdobycie doświadczenia zawodowego jest
ważne, aby stać się kompetentnym rolnikiem, a później
przedsiębiorcą. Zdobywanie doświadczenia może być również
związane z edukacją: szkolne gospodarstwa rolne, szkolne staże i
doświadczeni rolnicy pracujący z nowymi uczestnikami łączą teorię
i praktykę. Zdobycie doświadczenia zawodowego pozwala również
seniorom spotykać się z potencjalnymi następcami w nieformalny
sposób. Podobnie jak w przypadku edukacji, nowi rolnicy bez
doświadczenia mogą wymagać bardziej praktycznego
doświadczenia.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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Zdobywając doświadczenie zawodowe, rolnicy mogą zdecydować,
że chcą założyć własną działalność. Muszą wtedy poszukać miejsca
do rozpoczęcia działalności lub przejęcia i dowiedzieć się, w jaki
sposób dokonać transferu. Rolnicy, którzy nie są w stanie przejąć
rodzinnego gospodarstwa, muszą aktywnie poszukiwać ziemię lub
gospodarstwa. Rolnicy, którzy nie mają dzieci wykazujących chęci
przejęcia, muszą znaleźć następcę. Decyzja o przekazaniu poza
rodzinę w większości krajów nadal będzie podejmowana wspólnie z
młodym pokoleniem ze względu na przepisy podatkowe i
spadkowe.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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w jakiej chcą prowadzić gospodarstwo. Planują zarządzanie
gospodarstwem, a tym samym organizację pracy na przyszłość, ale
także formę prawną i finansowanie transferu. Nowi rolnicy
zapoznają się z życiem i pracą na farmie. Czasami - ale
niekoniecznie - nowym uczestnikom łatwiej jest wprowadzić nowe
pomysły i modyfikacje.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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przekazanie gospodarstwa. Może to być jedyny moment, kiedy
gospodarstwo jest kupowane, przekazujący opuszcza
gospodarstwo a następca kontynuuje pracę. Częściej jednak może
występować sukcesja stopniowa, w której przekazujący i następca
pracują razem przez kilka lat, w związku z czym obowiązki
stopniowo się przesuwają. Zwykle następuje moment, w którym o
przejęciu powiadamiani są inni spadkobiercy, podpisywana jest
umowa i przekazane zostaje prawo do gospodarstwa.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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Przekazujący i następcy prowadzą gospodarstwo wspólnie, z
rosnącą odpowiedzialnością następców. Ostatecznie przenoszący
rezygnują z pracy w gospodarstwie. Wspólne prowadzenie
gospodarstwa i mieszkanie w tym samym miejscu jest możliwe, ale
w dużej mierze zależy to od tradycji danego kraju.

Przygotowanie do przekazania gospodarstwa
Sporządzanie umowy przekazania gospodarstwa
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Przygotowanie do przekazania gospodarstwa

Narzędzia wspierające proces przekazania

W wyniku ostatnich zmian społecznych, planowanie sukcesji - i związane z nim narzędzia - stają się
coraz ważniejsze dla rolników i ich przedsiębiorstw. Poniżej znajduje się 12 najlepszych narzędzi do
planowania sukcesji (wymienone w losowej kolejności):

• SAP

• Succession Wizard

• Cornerstone OnDemand

• Plum

• UltiPro

• TalentGuard

• PeopleFluent

• Empxtrack

• SumTotal

• BirdDogHR

• Saba

• PageUp Succession Planning
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Analiza zagrożeń procesu przekazania

Dzisiejsze organizacje potrzebują wysokiej klasy liderów, które stawią
czoła wielu pojawiającym się wyzwaniom, w tym rosnącej robotyzacji i
cyfryzacji, ewoluującym umiejętnościom i kompetencjom oraz nowym
i odchodzącym z rynku pracy pokoleniom.
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Proces przekazania ziemi
Problemy

W UE zaledwie 7% wszystkich rolników
jest poniżej 35 roku życia. Liczba ta
wynika głównie z trudnego dostępu do
ziemi dla młodych ludzi w całej Europie
w wyniku niewielkiej ilości gruntów
rolnych na rynku, rosnących cen ziemi, a
przede wszystkim problemów
związanych z procesem dziedziczenia.
W związku z tym istnieje potrzeba
zwiększenia wsparcia w tej dziedzinie,
aby ułatwić młodym ludziom proces
sukcesji, a tym samym umożliwić im
łatwiejsze podjęcie pracy w rolnictwie.

Źródło: Google Images
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Proces przekazania ziemi

Problemy
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Starzejąca się populacja

Starzejąca się populacja rolnicza ma ogromny wpływ na rolnictwo produkcyjne,
planowanie sukcesji, następców i wykorzystanie gruntów rolnych. Najnowsze tendencje
w zakresie migracji miejskiej i zwiększone możliwości pracy poza gospodarstwem
pokazują, że starzejący się rolnicy coraz częściej borykają się z problemami z sukcesją i
użytkowaniem gruntów rolnych. Rolnicy zazwyczaj nie rozważają sukcesji przed
ukończeniem 50 roku życia, a jeśli posiadali mniejsze gospodarstwa, rzadziej
nominowali następcę.
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Problemy
Migracja młodych

Źródło: Google Images

Młodzi ludzie w większości nie są
zainteresowani tą dziedziną pracy, w
dużej mierze ze względu na to, że
widzą oni rolnictwo jako przestarzałe i
nieopłacalne. Znaczna część
migrantów pochodzi z obszarów
wiejskich. Około 40%
międzynarodowych przelewów
bankowych jest wysyłanych na
obszary wiejskie, co odzwierciedla
wiejskie pochodzenie dużej części
migrantów.
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Migracja młodych

Rozmiary gospodarstw
rodzinnych znacznie różnią
się w całej Unii. Jednak
prawie wszędzie ponad
połowa gospodarstw
rodzinnych o powierzchni
mniejszej niż 5 ha jest
prowadzona przez
rolników w wieku powyżej
55 lat, przez co coraz
trudniej jest wejść na rynek
młodym, początkującym
rolnikom
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Migracja młodych

Młodzi rolnicy powracający z edukacji rolniczej są bardziej świadomi nowych technologii
lub chcą wprowadzić zmiany w swoich gospodarstwach, co skutkuje zwiększoną
wydajnością. Migracja na obszarach wiejskich jest ściśle związana nie tylko z rolnictwem i
rozwojem tych obszarów, ale także z ogólnym rozwojem społeczeństw. Modernizacja
rolnictwa na biednych obszarach może przynieść znaczne korzyści, takie jak zwiększenie
wydajności i utrzymanie młodzieży na wsi, zamiast migracji do dużych miast.



w
w

w
.land-m

obility.eu

Proces przekazania ziemi
Wady i zalety

Efekt spadkowy oznacza, że rolnicy
z następcami są bardziej skłonni do
inwestowania lub rozszerzania
działalności w oczekiwaniu na
przejęcie gospodarstwa przez syna
lub córkę niż ci, którzy nie mają
dziedzica.

Źródło: Google Images
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Wady i zalety

Emocjonalny
charakter więzi

rodzinnych

Angażowanie tylko 
części potomstwa 

w przyszłe 
prowadzenie firmy

Rozbieżne 
potrzeby i chęci 

pokolenia 
„przechodzącego 
na emeryturę” w 

porównaniu z 
nowymi rolnikami.

Obszerna, 
wielopokoleniowa 

historia danej ziemi 
i biznesu.

Gospodarstwo jest 
niezależne od 
rentowności 

przedsiębiorstwa, 
która w przypadku 

wartości aktywów jest 
przeważnie niska i 

zmienna.

Istnieje kilka powodów, dla których rodzinne gospodarstwo rolne przyczynia się do większych niż 
pierwotne problemów związanych z planowaniem sukcesji:
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Farm succession do’s and don’ts

Porady od doświadczonych rolników

"Nie chcieliśmy inwestować zbyt dużo w system,
ponieważ utrudniłoby to transfer." Michel Saunier, rolnik
na współdzielonym gospodarstwie we Francji.

"Zrobiłem własny skład doradców z ludźmi, którzy wiedzą, co robi; jak
hodowca bydła mlecznego, z którym pracowałem jako stażysta.
Przychodzi na moją farmę, chodzi po okolicy i mówi: „dawaj krowom
więcej siana”. Ludzie, którzy mówią mi, jak ulepszyć moje gospodarstwo,
są bardzo pomocni”. Annette Harberink, założyła od podstaw farmę
mleczarską/przyrodniczą w Holandii.
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Farm succession do’s and don’ts

Porady od doświadczonych rolników

„Zawarliśmy umowę między naszym gospodarstwem rolnym a kandydatem do
sukcesji. Zawsze szukamy kandydatów w ten sam sposób. Zobowiązujemy się
do odnalezienia naszego następcy na trzy lata przed własną emeryturą i
aktywnie przyjmujemy młodych ludzi na praktyki. Dzięki temu spotykamy
potencjalnych kandydatów”. Michel Saunier, rolnik na współdzielonym
gospodarstwie.

„Mogłem to sprzedać za bardzo dobrą cenę, ale mam dobrą sytuację
finansową i przede wszystkim chciałem zatrudnić młodego rolnika. Co
więcej, cieszę się również, że mogę teraz wspierać rozpoczęcie
działalności przez czterech rolników”. Phillipe Colleu jest zadowolony ze
swoich czterech następców.
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