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Streszczenie 
 

Celem pracy jest określenie efektywności pracy w gospodarstwach  
o różnym poziomie odnawialności glebowej substancji organicznej 
(GSO), ocenianych w aspekcie uzyskiwanych tam efektów produkcyj-
nych i ponoszonych nakładów materiałowo-energetycznych. Efektyw-
ność pracy określono jako relacje między poziomem dochodu rodziny  
a ponoszonymi nakładami pracy w czterech grupach badanych gospo-
darstw, zestawionych wg poziomu odnawialności GSO, w tym: <0,2; 0,2 
≤ 0,5; 0,5 ≤ 1,0; ≤1,0  t·ha–1 UR, gdzie odnawialność GSO na poziomie 
0,5 ≤ 1,0 t·ha–1 UR uznano jako zbilansowaną. Systemy produkcji w go-
spodarstwach z takim bilansem odnawialności, pozwalające uzyskać 
efektywność pracy na poziomie 15,2 zł·rbh–1, nie zapewniają tak wyso-
kiego poziomu efektywności pracy (54,0 zł·rbh–1), jaki występuje w go-
spodarstwach o najmniejszej wartości wskaźnika GSO (poniżej 0,2 t·ha–1 
UR). Stwierdzono, że w gospodarstwach o największej odnawialności 
GSO, efektywność pracy jest najmniejsza i wynosi 10,0 zł·rbh–1. Wyniki 
badań wskazują na konieczność podjęcia dyskusji nad dotychczasowymi 
zasadami dopłat obszarowych do dużych, ale ekstensywnych gospo-
darstw rodzinnych, lub gospodarstw o systemach produkcji, które unie-
możliwiają utrzymanie minimalnego poziomu odnawialności GSO. Go-
spodarstwa te wykorzystują możliwości zwiększenia dochodu rodziny 
nieproporcjonalnie do swojego zaangażowania w rozwój zintegrowanych 
procesów produkcyjnych i rolnictwa zrównoważonego. 
 
Słowa kluczowe: odnawialność glebowej substancji organicznej (GSO), 
dochód rodziny, efektywność pracy, energetyczne uzbrojenie pracy,  
gospodarstwo parytetowe 
 



Józef Sawa, Sławomir Kocira 

                                                            © ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 12 

Wstęp 
 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable development) zrodziła 
się z potrzeby uwzględnienia w procesach gospodarowania interesów obecnych  
i przyszłych pokoleń, dotyczących zwłaszcza zachowania walorów środowiska 
przyrodniczego i naturalnych zasobów produkcyjnych [van PASSEL i in. 2007]. 
Wymiary: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, są w tej koncepcji komplemen-
tarne i stanowią podstawowe parametry jej zintegrowanej oceny, w odniesieniu 
do każdej dziedziny życia gospodarczego i społecznego, także do rolnictwa.  
 
Spełnienie tych wymagań w rolnictwie wiąże się z pewnymi ograniczeniami, 
wynikającymi z faktu, że produkcja rolnicza jest warunkowana procesem pracy  
i procesem wytwarzania biologicznego, a także dostępnymi czynnikami i warun-
kami produkcji. Racjonalne gospodarowanie tymi zasobami pozwala ograniczyć 
zagrożenia dla środowiska i jest przede wszystkim związane z utrzymaniem 
naturalnej żyzności gleby, decydującej o efektach produkcyjnych, co z kolei ma 
wpływ na ekonomiczny i społeczny wymiar pracy w rolnictwie.  
 
Żyzność gleby jest związana z zawartością substancji organicznej, którą łatwiej 
jest uzupełniać w gospodarstwach stosujących poprawne zabiegi agrotechnicz-
ne i posiadających przynajmniej dwa podstawowe działy produkcji, tj. produkcję 
roślinną i zwierzęcą [STIELOW 2003]. Taki system produkcji rolniczej umożliwia 
efektywne zagospodarowanie surowców pochodzących z produkcji roślinnej, np. 
pasz absolutnych (takich jak zielonka i siano), poplonów oraz systematycznego 
uzupełniania glebowej substancji organicznej przez stosowanie obornika, będą-
cego produktem ubocznym w dziale produkcji zwierzęcej [PRUSAK i in. 2009].  
 
Należy jednak zaznaczyć, że efektywność gospodarowania w rolnictwie jest 
ciągle wiązana z intensywnymi systemami produkcji, które mogą stanowić za-
grożenie dla środowiska naturalnego. Zagrożenia te wynikają z faktu, że celem 
tych systemów jest maksymalizacja efektywności pracy przez poprawę wyników 
produkcyjnych i ekonomicznych, a proces ten wymaga (z zasady) dużych na-
kładów materiałowo-energetycznych, głównie w formie plonotwórczych środków 
produkcji oraz powiększenia skali produkcji [SAWA 2004]. Uwzględnianie efek-
tywności pracy w gospodarstwach wdrażających zasady rozwoju zrównoważo-
nego, w tym zasady dobrej praktyki produkcji rolniczej, jest ważnym parametrem 
oceny systemów produkcji rolniczej i ich oddziaływania na środowisko. 
 
Celem pracy jest określenie efektywności pracy w gospodarstwach o różnym 
poziomie odnawialności glebowej substancji organicznej (GSO), ocenianych  
w aspekcie uzyskiwanych tam efektów produkcyjnych i ponoszonych nakładów 
materiałowo-energetycznych.  
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Zakres i metody badań  
 
Zakres pracy obejmuje 45 gospodarstw rodzinnych o powierzchni od 8,58 do 
150 ha UR, zlokalizowanych w różnych regionach kraju, które były badane 
w latach 2009–2010 w ramach realizowanego przez Instytut Technologiczno- 
-Przyrodniczy w Falentach (wcześniej IBMER, Warszawa) projektu NCBiR  
nr NR120043 06/2009.  
 
Poziom zrównoważenia procesu produkcji rolniczej jest z zasady oceniany  
w odniesieniu do trzech kryteriów, które wiążą się z systemem organizacji pro-
dukcji rolniczej, warunkami pracy oraz uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi 
(zrównoważenie w aspekcie: ekologicznym, ekonomicznym, socjalnym). Decy-
zja rolnika o realizacji produkcji w określonym systemie ekologicznym ma wpływ 
na dwa pozostałe składniki, tzn. wpływa na zrównoważenie społeczne i ekono-
miczne warunki bytowe rodziny. Można założyć, że wpływ ten jest większy, gdy 
zwiększa się organiczny charakter procesu produkcyjnego, a więc stopień zinte-
growania gałęzi i działów produkcji gospodarstwa ze środowiskiem, którego 
wyrazem jest poziom zbilansowania odnawialności glebowej substancji orga-
nicznej (GSO).  
 
Oceny zrównoważenia procesu produkcji rolniczej w zakresie spełniania ekolo-
gicznych wymagań jakościowych dokonano na podstawie obliczonego wskaźni-
ka poziomu reprodukcji lub degradacji glebowej substancji organicznej (wskaź-
nik dopuszczalny to 0,4–1,5 t·ha–1 GO) [KUŚ, KRASOWICZ 2001]. Jako dodatkowy 
wskaźnik oceny, rzutujący na poziom ponoszonych nakładów pracy, przyjęto 
obsadę DJP·100 ha–1 UR.  
 
Efektywność pracy określono jako relacje między poziomem dochodu rodziny  
a ponoszonymi nakładami pracy w czterech grupach badanych gospodarstw, 
zestawionych wg poziomu odnawialności GSO, w tym: <0,2; 0,2 ≤ 0,5; 0,5 ≤ 1,0; 
>1,0 t·ha–1 UR, gdzie odnawialność na poziomie 0,5 ≤ 1,0 t·ha–1 UR uznano  
jako zbilansowaną. Przyjęcie do oceny powierzchni ha UR (nie ha GO), wynika 
ze stosowania w badanych gospodarstwach nawożenia trwałych użytków zie-
lonych (TUZ) nawozami organicznymi (gnojowica, obornik). Efektywność pracy 
żywej i uprzedmiotowionej wyrażono poziomem dochodu rodziny. Poziom na-
kładów pracy określono dla rocznego obciążenia pracą członków rodziny, na-
tomiast sprawność realizacji procesu produkcyjnego – na podstawie porównań 
rocznego dochodu rolniczego gospodarstwa domowego (w zł na gospodar-
stwo) i dochodu gospodarstw domowych w innych działach gospodarki naro-
dowej, który odniesiony do roku badań wynosił 1794 zł miesięcznie [GUS 
2011]. Ten ostatni miernik pozwala szacunkowo określić parytetową wielkość 
gospodarstwa, a więc porównać obecną powierzchnię ha UR gospodarstwa  
z powierzchnią oczekiwaną, umożliwiającą odniesienie oczekiwanych standar-
dów życia gospodarstw domowych w rolnictwie do tych standardów w innych 
działach gospodarki. 
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Wyniki badań 
 
Z ogólnej liczby 45 badanych gospodarstw (tab. 1) w 12 stwierdzono taki system 
produkcji, który zapewniał zbilansowany poziom odnawialności GSO (0,5 ≤ 1,0 
t·ha–1 UR), a w 18 gospodarstwach system produkcji, który w niewielkim lub 
znacznym stopniu wpływał na odnawialność GSO.  
 
Grupa gospodarstw (ekstensywnych), w których poziom odnawialności GSO na-
leży uznać za niedopuszczalnie niski (<0,2 t·ha–1 UR), liczyła 15 gospodarstw. 
  
Średnia powierzchnia całej analizowanej grupy gospodarstw wyniosła 44,5 ha 
UR, a powierzchnia zestawionych grup zwiększała się wraz z zmniejszającymi 
się możliwościami odnawialności GSO i kształtowała się odpowiednio od 31,7 
do 56,5 ha UR, przy czym powierzchnia ha UR w gospodarstwach o zbilanso-
wanym poziomie GSO wynosiła 34,6 ha UR. Ta ostatnia (testowa) grupa go-
spodarstw wykazywała najwyższy poziom zatrudnienia (7,0 os.·(100 ha)–1 UR), 
duży udział zbóż w strukturze zasiewów (78%) oraz największą obsadę zwierząt 
(166 DJP·(100 ha)–1 UR). Specyfiką tej testowej grupy gospodarstw był niski 
stopień zmechanizowania procesu pracy, określony wg ZAREMBY [1985], który 
wynosił 66%, w warunkach odpowiednio dobrego wyposażenia w ciągniki (8,9 
szt·(100 ha)–1 UR) oraz wartości odtworzeniowej maszyn (27,2 tys. zł·(100 ha)–1 

UR), podczas gdy średnia dla badanej zbiorowości wynosiła odpowiednio 6,65 
szt.·ha–1 UR oraz 22,7 tys. zł·ha–1 UR. Powyższe zależności są charakterystyczne 
dla gospodarstw o dobrej odnawialności GSO. 
  
Nakłady pracy żywej (tab. 2) w odniesieniu do pracy członków rodziny były naj-
większe (212 rbh·ha–1 UR) w gospodarstwach o zrównoważonej odnawialności 
GSO, przy najmniejszych nakładach pracy uprzedmiotowionej (1418 kWh·ha–1 

UR). Podobne wartości tych wskaźników odnoszą się także do grupy gospo-
darstw o największej odnawialności GSO, podobnie jak wartości wskaźników 
dotyczących rocznego obciążenia pracą członków rodziny, które w tych gospo-
darstwach wynosiły odpowiednio: 2806 oraz 2641 rbh·pracownik–1. Duże obcią-
żenie pracą tych dwóch grup gospodarstw wynika nie tylko z niskiego stopnia 
mechanizacji, ale także z mniejszej w badanej zbiorowości (tab. 2) wartości 
wskaźnika energetycznego uzbrojenia pracy, zarówno w odniesieniu do pracy 
ciągników, jak i wykorzystania urządzeń zasilanych energią elektryczną. W od-
niesieniu do grupy gospodarstw o zrównoważonym poziomie GSO wskaźnik 
uzbrojenia energetycznego wynosił 10,5 kWh·rbh–1, w tym 7,2 kWh·rbh–1 dla 
ciągników oraz 3,3 kWh·rbh–1 dla wykorzystywanych urządzeń elektrycznych. 
Średnie wartości ww. wymienionych wskaźników dla całej zbiorowości wynosiły 
odpowiednio: 16,9; 13,8 i 3,1 kWh·rbh–1. Należy także zaznaczyć, że duże war-
tości wskaźników odnawialności GSO wiązały się z wysokimi kosztami materia-
łowymi, bezpośrednimi oraz wzrostem w badanych grupach gospodarstw kosz-
tów pośrednich, w miarę zwiększania się odnawialności GSO. 
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Tabela 1. Charakterystyka wybranych gospodarstw 
Table 1. Characteristics of surveyed farms 

Poziom odnawialności substancji  
organicznej (GSO)  

[t·ha–1 UR] 
Renewability of soil organic matter (SOM) 

 [t·ha–1 AL] 

Wyszczególnienie   
Specification 

Jednostka 
Unit 

<0,2 0,2 ≤ 0,5 0,5 ≤ 1,0 >1,01) 

Ogółem 
Total 

Liczba gospodarstw   
Number of farms – 15 13 12 5 45 

Powierzchnia  
gospodarstwa (zakres)  
Farm acreage (range) 

ha UR 
ha AL 

56,50 
(8,60–
150,0) 

44,90 
(22,90–
73,60) 

34,60 
(12,10–
73,20) 

31,70 
(14,80–
71,30) 

44,50 
(8,60–
150,0) 

Zasoby pracy własnej:   
Resources of own labour: 
– liczba pracowników   
   number of workers 
– ciągniki  tractors  
    – do  below 30 kW 
    – 30–60 kW 
    – ponad  above 60 kW  

 
 

os.·100 ha–1 UR 
person·100 ha–1 AL

 
szt.·100 ha–1 UR 
pcs.·100 ha–1 AL 

 
 

4,83 
 

5,18 
0,83 
2,35 
2,00 

 
 

5,83 
 

6,35 
1,02 
3,94 
1,38 

 
 

7,00 
 

8,90 
1,44 
6,27 
1,21 

 
 

6,40 
 

9,46 
2,52 
4,42 
2,52 

 
 

5,70 
 

6,65 
1,14 
3,80 
1,71 

Struktura zasiewów:   
Cropping structure: 
– zboża  cereals 
– kukurydza na ziarno   
   maize for grain 
– oleiste  oil seed crops 
– pastewne  forage crops 
– rośliny paszowe   
   fodder crops 

% 

 
 

70 
7 
 

11 
6 
6 
 

 
 

58 
1 
 

10 
6 

25 
 

 
 

78 
0 
 

0 
1 

21 
 

 
 

54 
0 
 

0 
13 
33 

 

 
 

67 
4 
 

8 
6 

15 
 

Obsada zwierząt   
Livestock density (LU): 
– w tym krowy   
   including cows 

DJP·100 ha–1 UR 
LU·100 ha–1 AL 

35 
 

6 

98 
 

51 

166 
 

55 

149 
 

75 

90 
 

35 

Stopień mechanizacji  
[ZAREMBA 1985] 
Level of mechanization   

% 81 77 66 73 75 

Kalkulacyjne koszty  
amortyzacji maszyn  
Calculated depreciation  
costs of the machinery    

tys. zł·pracownik–1 

thous. PLN·per 
worker–1 

tys. zł·ha–1 UR 
thous. PLN·ha–1 AL

16,70 
 
 

0,81 

14,30 
 
 

0,84 

14,80 
 
 

1,03 

17,40 
 
 

1,11 

15,60 
 
 

0,89 

Wartość odtworzeniowa 
maszyn   
Reproductive value  
of machinery    

tys. zł·ha–1 UR 
thous. PLN·ha–1 AL 19,80 22,10 27,20 28,60 22,70 

Bilans odnawialności  
substancji organicznej 
(GSO):  
Renewability of soil organic 
matter (SOM): 
– w tym produkcja roślinna    
   including production plant 

t·ha–1 UR 
t·ha–1 AL 

–0,16 
–0,53 

0,37 
–0,37 

0,72 
–0,39 

1,53 
–0,31 

0,41 
–0,42 

1)  Maksymalny poziom odnawialności glebowej substancji organicznej wynosił 1,86 t·ha–1 UR. 
1) Maximum renewability level of soil organic matter amounted to 1.86 t·ha–1 AL. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KUREK, WÓJCICKI [2011]. 
Source: own elaboration based on KUREK, WÓJCICKI [2011]. 
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Tabela 2. Nakłady pracy w badanych grupach gospodarstw 
Table 2. Labour inputs in surveyed groups of farms 

Poziom odnawialności substancji  
organicznej (GSO)  

[t·ha–1 UR] 
Renewability of soil organic matter (SOM) 

 [t·ha–1 AL] 

Wyszczególnienie 
Specification 

Jednostka 
Unit 

<0,2 0,2 ≤ 0,5 0,5 ≤ 1,0 >1,0  

Ogółem 
Total 

Liczba gospodarstw 
Number of farms – 15 13 12 5 45 

Nakłady pracy własnej 
(żywej i uprzedmiotowionej) 
Inputs of own labour  
(human and materialized) 

rbh·ha–1 UR 
work-hr·ha–1 AL 

kWh·ha–1 UR 
kWh·ha–1 AL 

93 
 

1 681 

135 
 

1 957 

212 
 

1 418 

177 
 

1 763 

137 
 

1 715 

Obciążenie pracą członków 
rodziny rolnika w roku  
Workload of farmer’s family 
members in the year    

rbh·pracownik–1 
work-hr·worker–1 1 712 2 056 2 806 2 641 2 176 

Pracownicy obcy  
Workers from outside    

rbh·pracownik–1 
work-hr·worker–1 222 258 225 125 225 

Energetyczne uzbrojenie 
pracy, w tym  
Energetic equipment  
of work, including: 
– ciągniki  tractors 
– energia elektryczna    
   electric energy 

 
kWh·rbh–1 

kWh·work-hr–1 

 
23,3 

 
 

20,3 
3,0 

 
18,9 

 
 

16,3 
2,6 

 
10,5 

 
 

7,2 
3,3 

 
14,5 

 
 

10,4 
4,1 

 
16,9 

 
 

13,8 
3,1 

Produkcyjne koszty materia-
łowe:  
Production material costs: 
– bezpośrednie direct  
– pośrednie indirect 

zł·ha–1 UR 
PLN·ha–1 AL 

 
 

2,05 
0,96 

 
 

1,78 
1,07 

 
 

5,71 
1,68 

 
 

2,05 
2,30 

 
 

2,73 
1,25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KUREK, WÓJCICKI [2011]. 
Source: own elaboration based on KUREK, WÓJCICKI [2011]. 
 
Ocena efektywności nakładów pracy (tab. 3) wyrażona poziomem dochodu ro-
dziny, który nie obejmował poniesionych przez gospodarstwa nakładów inwesty-
cyjnych, wykazała wzrost tej kategorii dochodu w miarę zmniejszania się wartości 
wskaźnika odnawialności GSO. Zależność ta jest obserwowana pomimo uzyski-
wania większej wartości wskaźnika produkcji towarowej netto przez gospodarstwa 
o wysokim poziomie GSO. Podobnie niekorzystne wskaźniki efektywności dla tych 
gospodarstw występują w odniesieniu do nakładów pracy i wynoszą dla pracy ży-
wej 10,0–15,2 zł·rbh–1, a dla pracy uprzedmiotowionej 0,96–2,10 zł·kWh–1. Efek-
tywność wyrażona poziomem dochodu rodziny dla wszystkich grup gospodarstw 
wynosiła odpowiednio: 27,9 zł·rbh–1 oraz 2,02 zł·kWh–1. 
 
W warunkach preferencji dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, zakładających 
wyrównywanie standardów życia między gospodarstwami domowymi, określenie 
powierzchni gospodarstwa parytetowego było istotnym wskaźnikiem. Wskaźnik 
ten obliczono (tab. 3) w odniesieniu do dochodu rodziny, bez uwzględniania po-
noszonych nakładów inwestycyjnych zakładając, że celem obecnie prowadzonej 
działalności w rolnictwie jest zapewnienie bytu rodzinie (standardu życia), a dopiero  
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Tabela 3. Efektywność nakładów pracy wyrażona poziomem dochodu rodziny i spraw-
nością gromadzenia środków inwestycyjnych 

Table 3. Efficiency of labour inputs expressed by the level of family income and rais-
ing of investment funds 

Poziom odnawialności substancji  
organicznej (GSO)  

[t·ha–1 UR] 
Renewability of soil organic matter (SOM) 

 [t·ha–1 AL] 

Wyszczególnienie 
Specification 

Jednostka 
Unit 

<0,2 0,2 ≤0,5 0,5 ≤1,0 >1,0  

 
Ogółem 

Total 

Liczba gospodarstw 
Number of farms – 15 13 12 5 45 

Produkcja towarowa netto 
Net market production 

JZ·ha–1 UR 
CU·ha–1 AL 

 
53 

 
51 

 
72 

 
91 

 
59 

Dochód rodziny (Dr)  
bez uwzględniania  
ponoszonych nakładów 
inwestycyjnych  
Family income (Dr)  
excluding the capital  
expenditures 

tys. zł·pracownik–1 
thous. PLN·per 

worker–1 

tys. zł·ha–1 UR 
thous. PLN·ha–1 AL

 
92,50 

 
 

4,47 

 
48,40 

 
 

2,82 

 
42,70 

 
 

2,98 

 
26,40 

 
 

1,69 

 
60,70 

 
 

3,46 

Efektywność wyrażona 
poziomem dochodu  
rodziny (Dr) dla pracy: 
– żywej  
– uprzedmiotowionej   
   (maszyny) 
Efficiency expressed by 
level of family income: 
– for human labour 
– for materialized labour  

zł·rbh–1 

PLN·work-hr–1 

tys. zł·pracownik–1 

thous. PLN·per 
worker–1 

zł·kWh–1 
PLN·kWh–1 

tys. zł·tys. zł–1 

amortyzacji  
thous.PLN·thous. 
PLN of amortiza-

tion 

54,00 
 

33,90 
 

 
2,66 

 
5,51 

23,50 
 

18,40 
 
 

1,44 
 

3,36 

15,20 
 

17,60 
 
 

2,10 
 

2,89 

10,00 
 

13,00 
 
 

0,96 
 

1,52 

27,90 
 

23,90 
 
 

2,02 
 

3,89 

Parytetowa powierzchnia 
gospodarstwa (dla Dr)  
Parity farm acreage  
for family income 

 
ha UR  ha AL 

 
14 

 
22 

 
18 

 
28 

 
17 

Relacje powierzchni  
parytetowej do rzeczywistej  
Parity farm acreage in 
relation to actual acreage 

% 25 49 52 88 38 

Produkcyjne wydatki  
inwestycyjne 
Productive investment 
expenditures: 
– poniesione (a) incurred 
– możliwe (b) possible to  
Relacja: b/a  Relation b/a 
Czas gromadzenia  
środków na inwestycje 
poniesione w roku badań 
(szacunek)  
Time of  raising investment 
funds incurred in year of 
study (estimated) 

 
 
 
 

tys. zł·ha–1 UR 
thous. PLN·ha–1 AL

 
 
 
 

lata  years 

 
 
 
 

1,15 
3,34 
2,90 

 
 
 

0,34 

 
 
 
 

1,93 
1,46 
0,76 

 
 
 

1,32 

 
 
 
 

2,25 
1,35 
0,60 

 
 
 

1,67 

 
 
 
 

2,35 
0,20 
0,08 

 
 
 

12,50 

 
 
 
 

1,71 
2,13 
1,24 

 
 
 

0,81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KUREK, WÓJCICKI [2011]. 
Source: own elaboration based on KUREK, WÓJCICKI [2011]. 
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potem ponoszenie nakładów na inwestycje rozwojowe. W działaniach związanych 
z nakładami inwestycyjnymi nie uwzględniano amortyzacji, natomiast odnoszono 
je do inwestycji rozwojowych, finansowanych z systematycznie gromadzonych 
oszczędności lub uzyskanych z efektywnie prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Odrębnym problemem jest zdolność gospodarstw do ponoszenia nakładów na 
inwestycje rozwojowe, które w badanej zbiorowości wynoszą 1,71 tys. zł·ha–1 UR, 
ale w gospodarstwach preferujących nawozy organiczne, wskaźnik ten wynosi 
powyżej 2,2 tys. zł·ha–1 UR. W okresie badań gospodarstwa poniosły wysokie 
nakłady inwestycyjne, ale ich możliwości w tym zakresie były ograniczone, doty-
czy to szczególnie gospodarstw z ostatniej grupy, w której odnawialność GSO 
wynosiła ponad 1 t·ha–1 UR. Efektywność gospodarowania w tej grupie jest naj-
mniejsza, a zdolność do zgromadzenia wydatków inwestycyjnych, poniesionych  
w okresie badań oszacowano na 12,5 lat, po uwzględnieniu uzyskiwanych efek-
tów produkcyjnych. 
 
Podsumowanie 

 
Dokonana analiza jest próbą określenia poziomu efektywności pracy w grupach 
gospodarstw, których system produkcji rolniczej w różnym stopniu zapewnia 
odnawialność glebowej substancji organicznej (GSO). Systemy produkcji  
w gospodarstwach o zbilansowanej odnawialności GSO (0,5 ≤1,0 t·ha–1 UR), 
uzyskując efektywność pracy na poziomie 15,2 zł·rbh–1 nie zapewniają tak wy-
sokiej efektywności pracy (54,0 zł·rbh–1), jaka występuje w gospodarstwach  
o mniejszej wartości wskaźnika GSO (poniżej 0,2 t·ha–1 UR). Stwierdzono, że  
w gospodarstwach o największej odnawialności GSO efektywność pracy jest 
najmniejsza i wynosi 10,0 zł·rbh–1. Gospodarstwa te mają szczególne trudności 
z gromadzeniem rozwojowych funduszy inwestycyjnych, które przy poniesio-
nych nakładach na poziomie 2,35 tys. zł·ha–1 UR i małej efektywności gospoda-
rowania (10,0 zł·rbh–1) są możliwe do zgromadzenia w ciągu ok. 12 lat. W pozo-
stałych gospodarstwach efektywność pracy jest na tyle duża, że fundusze te 
będą gromadzone przez ok. 1,5 roku lub nawet 0,34 roku, jak w gospodar-
stwach o najmniejszej wartości wskaźnika odnawialności SGO. Gospodarstwa  
o zbilansowanej odnawialności GSO wykazują przeciętny poziom efektywności 
pracy, ale jest to związane z nastawieniem tych gospodarstw na produkcję zwie-
rzęcą, co ciągle jeszcze skutkuje dużym obciążeniem pracą zatrudnionych tam 
członków rodziny i niskim poziomem mechanizacji.  
       
Wyniki badań wskazują na konieczność podjęcia dyskusji nad dotychczasowymi 
zasadami dopłat obszarowych do dużych, ale ekstensywnych gospodarstw  
rodzinnych lub gospodarstw o systemie produkcji, który uniemożliwia utrzymanie 
minimalnej odnawialności GSO. Wydaje się, że gospodarstwa te wykorzystują 
możliwości zwiększenia dochodu rodziny nieproporcjonalnie do swojego zaan-
gażowania w rozwój zintegrowanych procesów produkcyjnych i rolnictwa zrów-
noważonego. 
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LABOUR EFFECTIVENESS  
IN THE FARMS WITH BALANCED RENEWABILITY  

OF SOIL ORGANIC MATTER 
 

Summary 
 
An attempt was made to determine the labour effectiveness in the family farms with 
different renewability levels of soil organic matter (SOM), evaluated in aspect of 
obtained production results and born material and energy inputs. The scope of study 
included 45 family farms of the acreage ranging from 8.58 to 150 ha AL, located in 
different regions of the country, surveyed in 2010. The labour efficiency was defined 
as a relationship between the level of farmer’s family income and operation expendi-
tures incurred in four groups of surveyed farms, compiled at the level of SOM re-
newability: <0.2;  0.2 ≤ 0.5; 0.5 ≤ 1.0;  ≤1.0  t·ha–1 AL, where the renewal of 0.5 ≤ 1.0 
t·ha–1 AL was considered as a balanced one. It was stated that the lowest labour 
efficiency (10.0 PLN·work-hr) occurred in the farms with highest SOM renewability. 
These farms have particular difficulties with collection developing investment funds, 
incurred in the amount of 2.35 thous. PLN per ha AL, what is possible to be com-
pleted within about 12 years. In other farms the efficiency is high enough to com-
plete these funds within 1.5, or even 0.43 years, as in the farms with lowest rate  
of SOM renewability. Farms of balanced SOM renewability present the average level 



Józef Sawa, Sławomir Kocira 

                                                            © ITP w Falentach; PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 20 

of labour efficiency, what is related to specialization of farms in animal production, 
still associated with high labour inputs of the farmer’s family members and low de-
gree of mechanization. 
 
Key words: renewability of soil organic matter (SOM), family income, labour effi-
ciency, work energetic equipment, parity farm 
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