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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu wyposażenia technicz-
nego gospodarstw rodzinnych, efektywności dysponowania nimi oraz za-
sobów w tych gospodarstwach. Badania przeprowadzono na podstawie 
danych uzyskanych z opisów działalności 46 gospodarstw rodzinnych  
w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009. Zbioro-
wość gospodarstw podzielono na grupy i wyróżniono w nich trzy systemy 
produkcyjne: ekstensywny, konwencjonalny i intensywny. Podziału doko-
nano z zastosowaniem punktowej oceny intensywności organizacji pro-
dukcji według Kopcia. Określono wartość odtworzeniową parku maszy-
nowego, nakładów pracy ręcznej i uprzedmiotowionej oraz wskaźników 
uzbrojenia technicznego i energetycznego. Efektywność wykorzystania 
technicznych środków pracy i nakładów energetycznych odniesiono do 
wielkości produkcji wyrażonej w jednostkach zbożowych [JZ·ha–1 UR]  
i dochodu rodziny rolnika [tys. zł·ha–1 UR]. Stwierdzono, że istnieje za-
leżność między systemem gospodarowania a wskaźnikiem uzbrojenia 
technicznego i energetycznego. Stwierdzono również taką zależność  
w odniesieniu do efektywności produkcji i dochodu rodziny rolnika. 
 
Słowa kluczowe: system produkcji rolniczej, wskaźnik uzbrojenia tech-
nicznego, gospodarstwo rodzinne, efektywność produkcji 
 

 
Wstęp 
 
Rolnictwo, tak samo jak wiele gałęzi gospodarki, ciągle ewoluuje, zmieniając 
sposoby zagospodarowania przestrzeni rolniczej oraz dostosowuje się do moż-
liwości korzystania ze środków produkcji tworzonych przez różne formy postępu 
naukowo-technicznego, w tym technologicznego i organizacyjnego [WÓJCICKI, 
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KUREK 2011]. Na każdym z etapów tego rozwoju powstawały nowe systemy 
produkcji rolniczej, które były adekwatne do panujących warunków gospodaro-
wania, a przede wszystkim umożliwiały sprzedaż produktów rolniczych. System 
organizacyjny panujący w gospodarstwie wpływa na efektywność prowadzonej 
produkcji rolniczej. Efektywność jest pojęciem o wielorakim znaczeniu. Zgodnie 
z ogólną jej definicją określa poziom uzyskanych efektów w stosunku do ponie-
sionych nakładów. Efekty mogą być wyrażone w jednostkach pieniężnych, np. 
zł·ha–1, zł·rodzina–1, lub ilościowych, wyrażonych w jednostkach fizycznych, np. 
kg·ha–1, t·ha–1, l·szt.–1 itp. W rolnictwie można wyróżnić kilka rodzajów efektyw-
ności i określić je jako efektywność gospodarowania lub efektywność produkcji 
[JUCHERSKI, KRÓL 2012]. W kategorii efektywności technicznej szczególnie należy 
wyróżnić efektywność mechanizacji [TABOR 2006]. Mechanizacja jest obecnie 
nieodłącznym czynnikiem procesów produkcyjnych, a jej znaczenie wynika z faktu, 
że zwiększa efektywność oraz zmniejsza uciążliwość pracy. Jej stosowanie po-
chłania jednak znaczną część nakładów, średnio 40–50% całkowitych nakładów 
na produkcję rolniczą [SAWA i in. 2004]. Efektywność mechanizacji jest określona 
stosunkiem poziomu efektów produkcyjnych uzyskiwanych w gospodarstwie do 
poniesionych nakładów, związanych z eksploatacją środków technicznych [MICHA-
ŁEK i in. 1999; MICHAŁEK, KOBUŃ 2010]. 
 
Metody badań 
  
Do analizy wykorzystano opisy działalności 46 gospodarstw rodzinnych, wyko-
nane w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009. System 
produkcyjny gospodarstw określono na podstawie punktowej metody oceny sys-
temu organizacji produkcji według KOPCIA [1987]. 
 
Celem badań było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw w techniczne 
środki produkcji, wskaźników uzbrojenia technicznego stanowiska roboczego  
i stanowiska pracy oraz określenie efektywności posiadanych środków technicz-
nych, robocizny i gospodarowania.  
 
Gospodarstwa zostały podzielone na trzy grupy ze względu na istniejący w nich 
system organizacji produkcji:  
I  – gospodarstwa ekstensywne <300 punktów,  
II  – gospodarstwa konwencjonalne 301–500 punktów, 
III  – gospodarstwa intensywne >501 punktów,  
 
Uzyskane wyniki odniesiono do wartości średniej z badanej zbiorowości. Następnie 
określono efekty produkcyjne, wyrażone np. w jednostkach przeliczeniowych (jed-
nostkach zbożowych [JZ·ha–1]), oraz efekty gospodarowania, wyrażone w uzyska-
nych wpływach pieniężnych za sprzedane surowce rolnicze [zł·t–1]. Przyjęty miernik 
efektywności ma następującą postać ogólną [SAWA 1998]: 
 

 
N
PE =  (1) 



Wyposażenie techniczne a efektywność pracy w gospodarstwach... 
 

© ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 117

gdzie: 
E  – wskaźnik efektywności; 
P  – uzyskany efekt produkcyjny [zł, kg, jednostka zbożowa]; 
N  – poniesione nakłady [zł, rbh, kWh, kg]. 
 
Kategorię efektywności można rozpatrywać w dwóch przypadkach – pierwszy 
to efektywność samej mechanizacji, w drugim uwzględnia się czynniki ze-
wnętrzne wpływające na warunki gospodarowania. W pierwszym przypadku 
efektywność ta jest bezsporna i widoczna, natomiast w drugim przypadku –  
z uwagi na wpływ niezależnych czynników zewnętrznych – można mówić tylko  
o skutecznej i mało skutecznej sprawności gospodarowania, a nie o efektyw-
ności systemu gospodarowania. 
 
Z uwagi na ograniczone możliwości oceny zewnętrznych uwarunkowań realizacji 
procesu produkcji rolniczej dla poszczególnych gospodarstw w pracy określono 
jedynie sprawność gospodarowania, przyjmując za wskaźnik (wyrażony w JZ) 
poziom produkcji towarowej netto przypadający na tys. zł dochodu rodziny. 
 
Wyniki badań 
 
W trakcie realizacji procesu produkcji w gospodarstwach były angażowane po-
siadane zasoby pracy oraz zasoby technicznych środków mechanizacji, pono-
szono także odpowiednie nakłady na ich eksploatację. W gospodarstwach  
o ekstensywnym systemie gospodarowania (<300 pkt według Kopcia) były ok. 
dwukrotnie większe zasoby ziemi w porównaniu z pozostałymi grupami gospo-
darstw oraz najmniejsza wartość odtworzeniowa parku maszynowego, wyno-
sząca 22,4 tys. zł na ha UR (tab. 1). W gospodarstwach o konwencjonalnym 
systemie produkcyjnym wynosiła ona odpowiednio 25,86 tys. zł·ha–1 UR, a naj-
większą wartość, wynosząca 36,6 tys. zł·ha–1 UR, stwierdzono w gospodar-
stwach o intensywnym systemie organizacji produkcji. 
    
Praca ludzi to nieodłączny element prowadzenia produkcji rolniczej. Zaobser-
wowano, że wraz ze wzrostem intensywności organizacji produkcji zwiększają 
się nakłady tej pracy – od 160,7 rbh·ha–1 UR w gospodarstwach ekstensywnych 
do 279,2 ha–1 UR w gospodarstwach intensywnych. Uwzględniając nakłady pracy 
oraz wartość odtworzeniową środków mechanizacji, określono wskaźnik uzbro-
jenia technicznego stanowiska roboczego, wyrażony w zł·rbh–1. Stwierdzono, że 
wskaźnik ten był największy w gospodarstwach ekstensywnych i wynosił 249,9 
zł·rbh–1, a w gospodarstwach konwencjonalnych i intensywnych mniejszy o bli-
sko 100 zł i wynosił odpowiednio 151,5 i 149,0 zł·rbh–1. Przyjmując, że pracow-
nik przeliczeniowy w gospodarstwie pracuje 2200 rbh, określono wskaźnik 
uzbrojenia technicznego WT stanowiska pracy. W gospodarstwach obszarowo 
większych ponoszono mniejsze nakłady robocizny, dlatego wskaźnik WT był  
w nich najmniejszy i wynosił 240,4 tys. zł na jednego pracownika, w gospodar-
stwach konwencjonalnych i intensywnych wartość tego wskaźnika była na po-
dobnym poziomie. Odwrotnie kształtował się wskaźnik uzbrojenia energetyczne-
go stanowiska roboczego – jego wartość zmniejszała się wraz ze wzrostem inten- 
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Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw rodzinnych i wskaźniki uzbrojenia 
stanowiska pracy 

Tabel 1. Characteristics of surveyed family farms and indices of work-stand equipment 
Wartość wskaźnika w gospodarstwach 

Value of the index on farms Wyszczególnienie 
Specification 

Jednostka  
miary 

Measurement 
unit 

eksten-
sywnych 
extensive

konwencjo-
nalnych 

conventional 

intensyw-
nych 

intensive 

Średnia/ 
razem 

Average/ 
total 

Liczba gospodarstw 
Number of farms 

szt. 
pcs. 12 25 9  

Powierzchnia  
gospodarstwa 
Farm acreage 

ha UR 
ha AL 59,7 36,7 36,9 42,7 

Intensywność organizacji 
produkcji  
Production organization 
intensity  

punkty  
wg Kopcia 

points according 
to Kopeć 

241,6 386,6 727,5 415,5 

Wartość odtworzeniowa 
parku maszynowego 
Replacement value  
of machinery 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN 
·ha–1 AL 

22,4 25,8 36,6 27,0 

Nakłady robocizny  
własnej  
Cost of own labour  

rbh·ha–1 UR 
work-hrs·ha–1 AL 160,7 208,1 279,2 209,7 

Wskaźnik uzbrojenia  
technicznego stanowiska 
roboczego  
Index of technical  
utilities of work-stand 

zł·rbh–1 
PLN·work-hrs–1 249,9 151,5 149,0 176,7 

Wskaźnik uzbrojenia  
technicznego stanowiska 
pracy  
Index of technical utilities 
of work-stand 

tys. zł·pra-
cownik przeli-

czeniowy–1 

thous. PLN 
·conversion  

worker–1 

240,4 303,4 298,0 353,4 

Wskaźnik energetyczne-
go uzbrojenia stanowiska 
roboczego  
Index of enegetic utilities 
of work-stand 

kWh·rbh–1 
kWh· work-hrs –1 13,8 12,4 9,5 12,2 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
sywności organizacji produkcji – z 13,8 kWh·rbh–1 w gospodarstwach eksten-
sywnych do 9,5 kWh·rbh–1 w gospodarstwach intensywnych. 
 
Każdy rolnik dąży do uzyskania możliwie dużego efektu ekonomicznego i efektu 
pracy własnej oraz uzyskania możliwie wysokiego dochodu rodziny. W badanej 
zbiorowości rozwojowych gospodarstw rodzinnych określono różne formy efek-
tywności (tab. 2).  
 
Największą efektywność w odniesieniu do ilości wyprodukowanych jednostek 
zbożowych notowano w systemie intensywnym i osiągnęła wartość 1820,6 JZ 
na pracownika, natomiast wartość najmniejszą – w gospodarstwach konwencjo- 
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Tabela 2. Efektywność dysponowania zasobami robocizny i pracy uprzedmiotowio-
nej, wyrażona poziomem produkcji towarowej netto, oraz sprawność go-
spodarowania w odniesieniu do dochodu rodziny rolnika w badanych go-
spodarstwach 

Table 2. Disposal efficiency of labour and objectivized work resources, expressed in 
the level of net commercial farming, and efficiency of management with ref-
erence to farmer’s family income in surveyed farms 

System produkcji   
Production system Wyszczególnienie 

Specification 

Jednostka  
miary 

Measurement  
unit 

eksten-
sywny 

extensive

konwencjo-
nalny 

conventional

inten-
sywny 

intensive 

Średnia/ 
Razem 

Average/ 
Total 

Efektywność w JZ uzyskana 
z zasobów pracy ludzkiej 
Efficiency expressed  
in amount of CU obtained 
human work resources 

JZ·pracownik–1 

CU·worker–1 1 466,8 1 150,1 1 820,6 1 363,9 

Efektywność w JZ uzyskana 
z wartości odtworzeniowej 
środków mechanizacji  
Efficiency expressed  
in amount of CU obtained 
replacement value  
of mechanization means 

JZ· tys. zł–1 

CU·thous. PLN–1 2,5 2,8 4,8 3,1 

Dochód rodziny rolnika 
Farmer’s family income 

tys. zł·ha –1 UR 

thous. PLN·ha–1 
AL 

2,0 3,6 2,3 2,9 

Sprawność zbycia  
produkcji 
Efficiency of production sale 

JZ·tys. zł–1 DR 
CU·thous. PLN–1 

DR 
28,3 24,8 46,4 29,9 

Sprawność  
gospodarowania ziemią 
Ground management  
efficiency 

ha UR·tys. zł–1 DR 

ha AL·thous. PLN–1 
DR 

0,6 0,4 0,4 0,5 

Efektywność robocizny 
Labour efficiency 

PLN DR·rbh–1 

PLN DR·work-hrs–1 32,4 21,1 11,7 22,2 

Objaśnienia: JZ – jednostka zbożowa, DR – dochód rodziny rolnika.  
Explanations:  CU – cereal unit, DR – family income of the farmer. 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
nalnych (1150,1 JZ·pracownik–1). W gospodarstwach ekstensywnych efektyw-
ność była na poziomie 1466,8 JZ·pracownik–1, czyli porównywalna z wartością 
średnią w całej zbiorowości.  
 
Zaangażowanie technicznych środków produkcji ma na celu zmniejszenie uciąż-
liwości pracy ręcznej. Zauważono, że największą efektywność w odniesieniu do 
uzyskanej produkcji wyrażonej w JZ na każdy tysiąc złotych wartości odtworze-
niowej uzyskano w gospodarstwach o intensywnym systemie produkcji, wynosiła 
ona 4,8 JZ·tys. zł–1. Efektywność ta zmniejszała się wraz ze zmniejszaniem się 
intensywności organizacji produkcji.  
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Dochód rodziny rolnika jest wymiernym wskaźnikiem, świadczącym o możliwo-
ściach produkcyjnych i ekonomiczno-organizacyjnych gospodarstwa. W badanej 
zbiorowości gospodarstw stwierdzono, że najwyższy dochód z ha UR uzyskano 
w gospodarstwach konwencjonalnych – 3,6 tys. zł·ha–1 UR. Uzyskanie dochodu 
wiąże się ze sprawnością zbycia płodów rolnych. Największą sprawność stwier-
dzono w gospodarstwach konwencjonalnych, w których trzeba 24,8 JZ na każdy 
tysiąc złotych dochodu rodziny rolnika (DR). Najmniejszą sprawność zbycia miały 
gospodarstwa intensywne. W gospodarstwach tych na każdy tysiąc złotych do-
chodu rodziny rolnika należało zbyć 46,4 JZ.  
 
Inaczej kształtuje się sprawność gospodarowania ziemią. Na każdy tysiąc złotych 
dochodu rodziny rolnika (DR) w gospodarstwach ekstensywnych trzeba użyć 0,6 
ha UR, natomiast w gospodarstwach konwencjonalnych i intensywnych 0,4 ha 
UR·tys. zł–1 DR. Rozważając efektywność robocizny, zauważono, że każda go-
dzina pracy w gospodarstwie w systemie ekstensywnym generuje dochód rodziny 
rolnika w wysokości 32,4 zł, a efektywność robocizny zmniejsza się wraz z inten-
sywnością organizacji produkcji do 21,1 zł DR·rbh–1 w gospodarstwach konwen-
cjonalnych i 11,7 zł DR·rbh–1 w gospodarstwach w systemie intensywnym produkcji.  
 
Podsumowanie 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano duże zróżnicowanie gospo-
darstw rodzinnych. Wydzielono w tej grupie gospodarstw trzy systemy organizacji 
produkcji ze względu na posiadane zasoby pracy i zaangażowane środki tech-
niczne. Gospodarstwa powierzchniowo mniejsze, ale o intensywnym systemie 
organizacji produkcji angażują duże nakłady pracy ręcznej i środków technicz-
nych, o czym świadczy duża wartość odtworzeniowa parku maszynowego  
i wskaźnika uzbrojenia technicznego. Wysoki poziom zaangażowania tych środ-
ków jest odzwierciedlony w efektywności prowadzonej produkcji zarówno w od-
niesieniu do wielkości produkcji wyrażonej w JZ, jak i efektywności posiadanych 
środków mechanizacji. Intensywność organizacji tych gospodarstw w dużej mie-
rze zależy od charakteru produkcji. Z reguły w tych gospodarstwach obsada 
zwierząt jest duża, w związku z czym występują w nich zdecydowanie większe 
nakłady pracy. Z tego względu efektywność pracy jest blisko trzykrotnie mniej-
sza niż w gospodarstwach o ekstensywnym systemie gospodarowania.  
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Stanisław Parafiniuk 
 

TECHNICAL EQUIPMENT AND WORK EFFICIENCY IN THE FARMS  
OF VARIOUS AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS 

 
Summary 

 
Technical equipment level, efficiency of its disposal and work resources in the family 
farms were examined. Study was based on the data collected at description of activ-
ity in 46 family farms, realized within NCBiR research project No.120043.06/2009. 
All the farms were divided into groups and three production systems were identified: 
extensive, conventional and intensive one. Such a division was based on the score 
evaluation system according to Kopeć. Reproductive value of the machinery, hand 
labour and objectivized work inputs and indices of technical and energetic utilities 
were determined. Efficiency of using technical means of work and the energy inputs 
were related to production volume, expressed in cereal units per ha AL and to the 
farmer’s family income (thous. PLN·ha–1 AL). Relationship was stated between the 
management system and the index of technical and energetic utility level. Existing of 
such relationship was also stated with reference to production efficiency and the 
farmer’s family income. 
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