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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono strategię postępowania podczas podejmo-
wania działań, związanych z techniczną i ekologiczną modernizacją 
gospodarstw rodzinnych. Dokonano prezentacji mierników zintegro-
wanej oceny procesu produkcji rolniczej oraz obliczono wskaźniki 
do praktycznego zaprezentowania trzech aspektów modernizacji (eko-
logicznego, ekonomicznego i procesu pracy). Prezentowane mierniki 
umożliwiają wyznaczenie obszarów zmian modernizacyjnych w po-
jedynczym gospodarstwie.  
 
Słowa kluczowe: rolnictwo zrównoważone, mierniki stopnia zrów-
noważenia, modernizacja gospodarstw 
 

Wstęp 
 
Rosnące wymagania rynku, postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój prac 
nad materiałem genetycznym oraz doskonalenie technologii rolniczych i kon-
strukcji urządzeń, coraz silniej wpływają na charakter produkcji i organizację 
gospodarstw rodzinnych. W procesach tych uwzględnia się przede wszyst-
kim trzy kryteria:  
− uzyskanie możliwie wysokiego poziomu produkcji towarowej, 
− zapewnienie parytetowego standardu życia oraz pracy członków rodziny, 
− wdrożenie procesów produkcji rolniczej, uwzględniających wymagania 

środowiskowe.  
 
Wymienione cele mają charakter sprzężony i jako takie są dla rolnika istotne 
podczas podejmowania decyzji o modernizacji gospodarstwa. 
 
Podejmowanie każdej decyzji wymaga przyjęcia kryteriów wyboru, które 
umożliwią realizację zamierzeń, natomiast charakter tych zamierzeń wynika 
z bieżących uwarunkowań i sytuacji ekonomicznej gospodarstw, np. bada-
nych w ramach projektu NR 12 004306. Celem pracy jest próba zapropono-
wania dla tych gospodarstw mierników do oceny zrównoważonej produkcji 

                                                 
Praca zrealizowana w ramach projektu rozwojowego NCBiR (NR 12 004306) pt.: „Technolo-
giczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych”. 
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rolniczej oraz określenia czynników, które umożliwią ocenę występujących 
tam procesów produkcji rolniczej przed podjęciem albo w chwili podejmowa-
nia decyzji o ich modernizacji.  
 
Założono, że forma modernizacji gospodarstw będzie zgodna z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju (w tym rolnictwa zrównoważonego) oraz z dyrek-
tywą w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczysz-
czeń środowiskowych [Dyrektywa 96/61/EC]. Tak postawiony cel i zakres 
pracy powodują konieczność przyjęcia pewnego algorytmu postępowania  
w ocenie kierunku modernizacji badanych gospodarstw, ale jest oczywiste, 
że kierunek tych zmian będzie specyficzny dla każdego gospodarstwa.  
W pracy wykorzystano wyniki badań realizowanych w projekcie PB-KBN. 
P06R 037 22 oraz w ramach badań FADN [Sawa 2009; Sawa i in. 2004; 
Wyniki... 2007; Wójcicki 2009]. 
 
Strategia technologicznej modernizacji gospodarstw 
 
System produkcji rolniczej i procesy produkcyjne, stanowiące jego pochod-
ne, są wynikiem świadomych działań rolnika, ukierunkowanych na uzyskanie 
zamierzonego efektu produkcyjnego i ekonomicznego. Działania te powinny 
być wyrazem aktywnego wykorzystania „praktyki rolniczej”, wynikającej nie 
tyle z nabytego doświadczenia w okresie prowadzenia gospodarstwa, ile  
z szerokiej wiedzy, nabytych kwalifikacji i przekonań rolnika (motywacji) co do 
słuszności realizowanych celów.  
 
Rolnicy dążą do uzyskania zamierzonego efektu przez udział w obrocie surow-
cami rolniczymi na konkurencyjnych rynkach. Możliwości obrotu są warunko-
wane jakością oferowanych surowców i ich właściwościami, które obejmują: 
− powszechny dostęp do relatywnie tanich surowców rolniczych, spełniają-

cych standardy jakości; 
− minimalizację społecznych kosztów produkcji rolniczej; 
− realizację procesów produkcji rolniczej na bazie ekologicznie bezpiecz-

nych technologii produkcji. 
 
Z powyższych względów realizacja procesu produkcji rolniczej, w którym 
uwzględniono zagrożenia środowiskowe, stawia inne wymagania co do po-
ziomu i sposobów stosowania nakładów materiałowo-energetycznych od 
przyjmowanych zazwyczaj w intensywnych technologiach. Technologie pro-
dukcji rolniczej, w których uwzględniono nie tylko postęp w zakresie środków 
produkcji i technicznych rozwiązań stosowanych środków mechanizacji, ale 
także ich pozytywny wpływ na środowisko, są nowoczesne w aspekcie aktu-
alnych oczekiwań społecznych. Wdrożenie tych technologii wiąże się jednak 
z koniecznością modernizacji gospodarstw, której zakres powinien mieć cha-
rakter zintegrowany, a więc spełniający ekonomiczne i socjalne oczekiwania 
rodziny rolnika oraz skutkować pozytywnym wpływem na środowisko i spo-
łeczności nie tylko na obszarach wiejskich.  
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Przystępując do rozważań o kierunkach modernizacji gospodarstwa, należy 
dokonać opisu jego aktualnej działalności. Zasady przeprowadzania tego 
opisu podaje metodyka projektu rozwojowego NR 12 004306 [Wójcicki i in. 
2009]. 
 
Przyjmując powyższe założenia, w celu określenia punktu wyjścia do mo-
dernizacji gospodarstw wyróżniono trzy obszary, które należy zidentyfiko-
wać, a następnie ocenić za pomocą zaproponowanych sprzężonych (zinte-
growanych) mierników do oceny wdrażania rozwiązań technicznych i organi-
zacyjnych w rolnictwie. Oceny te powinny być zgodne z Dyrektywą 96/61/EC  
i związanymi z nią dokumentami referencyjnymi BREFs (BAT – najlepsze 
dostępne techniki). 
 
Wstępna ocena powinna obejmować następujące aspekty działalności w go-
spodarstwie: 
− ograniczenie zagrożeń środowiska i wobec społeczności obszarów wiej-

skich przez dostępne technologie stosowane w rolnictwie; 
− zachowanie socjalnych standardów i warunków pracy rodziny rolnika; 
− parytetu dochodów gospodarstw z obszarów wiejskich w odniesieniu do 

pozostałych gospodarstw domowych w danym regionie UE. 
 
Ocena poszczególnych działalności gospodarstwa, dokonana za pomocą 
odrębnych mierników, pozwoli na wskazanie działu gospodarstwa, który na-
leży modernizować w pierwszej kolejności. Uzyskane wyniki umożliwiają 
także ocenę gospodarstwa pod kątem zrównoważenia procesów produkcji 
oraz spełniania wymagań środowiskowych. 
 
Mierniki zintegrowanej oceny procesu produkcji rolniczej  
 
Zintegrowana ocena działalności gospodarstwa jest zbiorem przyjętych 
wskaźników, umożliwiających szacowanie trzech stopni zrównoważenia dzia-
łalności gospodarstwa:  
− ekonomicznego, 
− socjalnego, 
− ekologicznego. 
 
Ponadto wdrażane do gospodarstwa techniki czy też technologie produkcji 
surowców powinien charakteryzować określony sposób prowadzenia dzia-
łań, gwarantujących wysoki poziom ochrony środowiska jako całości. 
 
Zakres działań dotyczy nie tylko bezpośredniej produkcji, ale także zaopa-
trzenia w surowce, ich magazynowania oraz nadzorowania, monitorowania, 
sprawozdawania i informowania o wynikach (podejście procesowe).  
 
W obrębie działów gospodarstwa można stosować różne techniki i technolo-
gie, pod warunkiem że potrafimy udowodnić, iż dla danego gospodarstwa 
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stanowią one najlepszą (także pod względem ekonomicznym) dostępną tech-
nikę, wykazują pełną zgodność z wymogami formalnymi procesu produkcji 
oraz zapewniają ochronę środowiska jako całości. 
         
Do scharakteryzowania procesu produkcji w gospodarstwie przyjęto mierniki 
(tab. 1), które stanowią kryteria ocen w odniesieniu do zakresu potrzeb mo-
dernizacji danego gospodarstwa. Przyjęte dla poszczególnych kategorii ocen 
mierniki mają niżej opisane właściwości. 
 
Tabela 1. Mierniki zintegrowanej oceny procesu produkcji rolniczej oraz wskaźniki do 

tych ocen 
Table 1. Integrated evaluation standards of agricultural production process and the indi-

ces for those evaluations 

Aspekt ceny 
Aspect of evaluation 

Proponowane mierniki i wskaźniki  
Proposed standards and indices 

Ograniczenie  
zagrożeń  
dla środowiska 
Reduction  
of environmental 
threats 

− reprodukcja lub degradacja substancji organicznej, wskaźnik 
0,4–1,5 t·ha–1 UR 
reproduction or degradation of organic matter, index 0.4–1.5 t·ha–1 AL 

− intensywność organizacji gospodarstw wg Kopcia [1985],  
450–800 punktów  
intensity of farms’ organization according to Kopeć [1985], 450–
800 scores 

− ocena procesu produkcji rolniczej w zakresie spełniania ekolo-
gicznych wymagań jakościowych i gospodarowania,  
od –18 do +45 punktów 
evaluation of agricultural production process in aspect of com-
plience with qualitative requirements and management, from  
–18 to +45 scores 

Standardy pracy 
członków rodziny 
Labour standards  
of family members 

− nakłady pracy, wskaźnik 2000 rbh·rok–1 na pracownika,  
także ~15 kWh·rbh–1 oraz 36 000 MJ na pracownika w roku  
labour inputs, index 2000 work hrs per year per 1 worker, also 
about 15 kWh·(work h) –1 and 36 000 MJ per worker annually 

− wskaźnik stopnia mechanizacji wg Zaremby [1985] >70% 
index of mechanization degree acc. to Zaremba [1985] >70% 

Ekonomiczny 
(dla spełnienia  
kryteriów socjal-
nych) 
Economic  
(to fulfill the social 
criteria) 

− produkcja towarowa netto, >55 JZ·ha–1 UR  
net commodity production, >55 CU·ha–1 AL 

− standardowa parytetowa powierzchnia gospodarstwa (Q) w roku 
oceny [ha UR]  
standard parity farm acreage (Q) in a year of evaluation [ha AL] 

− wskaźnik wielkości parytetowej Qx  = Q·P–1, gdzie: Qx < 1 
index of parity value Qx  = Q·P–1, where: Qx  < 1 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Ocena stopnia zagrożeń dla środowiska bazuje na wskaźniku poziomu od-
nowy/degradacji substancji organicznej, za pomocą którego określa się po-
tencjalne zasoby substancji organicznej dla występującego w gospodarstwie 
systemu produkcji [Fotyma, Mercik 1992]. Przyjmuje się, że wskaźnik ten po-
winien wynosić 0,4–1,5 t·ha–1 UR, niektórzy akceptują ten wskaźnik na po-
ziomie 0,2–1,0 t·ha–1 UR [Stielow 2003]. Miernikiem przydatnym w ocenie 
gospodarki zasobami substancji w glebach gospodarstwa może być obliczo-
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ny wskaźnik intensywności organizacji wg Kopcia [1985]. Wskaźnik ten jest 
związany ze wskaźnikiem odnowy/degradacji substancji organicznej, gdyż 
obliczony poziom dostosowania (R2) w odniesieniu do tych wartości wynosi 
powyżej 0,7 [Sawa 2009]. 
  
W tej grupie ocen ważne jest zwracanie uwagi na czynniki produkcji znaczą-
co wpływające na środowiskowe warunki produkcji. Do czynników tych moż-
na zaliczyć: płodozmian, sposób utrzymania UR, intensywność nawożenia 
azotem mineralnym, rodzaj i sposób nawożenia obornikiem, wielkość pola, 
racjonalne gospodarowanie na użytkach zielonych, zasady stosowania środ-
ków ochrony roślin oraz ocenę uciążliwości procesu pracy. Wycena tych 
czynników jest możliwa poprzez ich punktowe indywidualne oszacowanie,  
a suma punktów pozwoli określić jakość procesu produkcji i gospodarowa-
nia. We wcześniej prowadzonych badaniach punktowa wycena tych czynni-
ków zawierała się w przedziale od –18 do +45 [Sawa i in. 2004]. 
 
Ocena zapewnienia standardów pracy członkom rodziny opiera się na obli-
czeniu wskaźników, określających obciążenie pracą w ciągu roku oraz ener-
getycznemu wyposażeniu pracownika w ciągu godziny pracy. Energetyczny 
wydatek pracownika nie powinien przekraczać 36 000 MJ w ciągu roku 
[Wójcicki 2001]. Wyznacznikiem komfortu pracy oraz jej charakteru jest 
wskaźnik stopnia mechanizacji procesu pracy, który powinien przekraczać 
70% [Zaremba 1985]. 
 
Ocena zapewnienia standardów ekonomicznych i kryteriów socjalnych wią-
że się zazwyczaj z poziomem uzyskiwanej produkcji towarowej oraz możli-
wościami uzyskania odpowiednio wysokiego przychodu za oferowane su-
rowce. Efektywność gospodarowania wyraża uzyskiwany dochód rodziny rol- 
nika, który w założeniu można odnieść do wynagrodzenia za pracę w innych 
działach gospodarki narodowej. Ta kategoria dochodu uwzględnia nakłady, 
które w przyszłości będą ponoszone na odnowę (amortyzację) infrastruktury 
gospodarstwa, dlatego jego poziom może być niewystarczający do pono-
szenia nakładów na cele socjalne rodziny. W razie pomijania nakładów in-
westycyjnych i preferowania nakładów socjalnych w procesie zarządzania 
gospodarstwem może następować tzw. „przejadanie” gospodarstwa. Ten wy-
bór należy do rolnika, pod warunkiem że jest to wybór świadomy. 
 
Miernikami standardów ekonomicznych jest poziom produkcji towarowej, 
wyrażony w JZ·zł–1·ha–1 UR oraz wskaźnik parytetowej wielkości gospodar-
stwa Q, wyrażany w ha UR. Miernik Q jest stosunkiem dochodów pracowni-
ków w innych działach gospodarki narodowej i dochodów rodziny rolnika, 
uzyskiwanych z 1 ha UR. Z kolei wskaźnik wielkości parytetowej Qx jest re-
lacją wskaźnika Q do rzeczywistego obszaru danego gospodarstwa P i po-
winien być mniejszy od 1, co oznacza że gospodarstwo o powierzchni mniej-
szej (równej) w stosunku do aktualnie użytkowanej zapewnia dochód pary-
tetowy każdemu z zatrudnionych członków rodziny rolnika. 
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Wstępna weryfikacja mierników zintegrowanej oceny procesu  
produkcji rolniczej  
 
W celu praktycznego zaprezentowania ww. mierników wykorzystano opisy 
działalności w trzech gospodarstwach o różnym obszarze UR oraz jednego 
gospodarstwa modelowego (tab. 2). Można przyjąć, że gospodarstwo mode-
lowe z założenia spełnia stawiane wymagania, jakkolwiek budzi wątpliwości 
poziom uzupełniania substancji organicznej w glebach gospodarstwa. Kierunek 
zmian modernizacyjnych w gospodarstwie nr 2 jest szczególnie szeroki, gdyż 
powinien objąć zarówno aspekt środowiskowy, jak i ekonomiczny, mimo wyka-
zywania bardzo wysokiej produkcji towarowej netto. W gospodarstwie tym 
proces gospodarowania jest wadliwy i można zakładać, że wysoką produkcję 
towarową uzyskuje się w wyniku nieproporcjonalnie wysokich nakładów na 
środki obrotowe (np. nawozy lub pestycydy). Podobne problemy w zarządzaniu 
zasobami ma gospodarstwo nr 4. W tym przypadku niezbędnych zmian wyma-
ga organizacja zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Najlepiej w tej 
zbiorowości oceniane jest gospodarstwo nr 3, które z kolei wymaga pilnej mo-
dernizacji w zakresie procesu pracy i poprawy zasobów substancji organicznej. 
 
Podsumowanie  
 
Zmieniające się warunki gospodarowania w rolnictwie stawiają prowadzą-
cych gospodarstwa przed koniecznością dostosowania organizacji gospo-
darstwa do potrzeb rynkowych, co może wymagać modernizacji dotychcza-
sowych procesów produkcji. Kierunek modernizacji zależy, oczywiście, od pre-
ferencji właściciela gospodarstwa, jednak należy przyjąć założenie, że zmia-
ny powinny być ukierunkowane na dostosowanie procesów produkcji gospo-
darstwa do wymagań społecznych, ale z preferowaniem wymagań środowi-
skowych. Podejmowanie działań, związanych z modernizacją gospodarstwa, 
wymaga określenia kierunku tych zmian, a przede wszystkim określenia za-
sadniczych (wiodących) zmian. Taki sposób postępowania mogą zapewnić 
zaproponowano mierniki, które umożliwiają zintegrowaną ze środowiskiem 
ocenę procesu produkcji w gospodarstwie oraz wyznaczenie kierunków mo-
dernizacji, które pozwolą na zachowanie racjonalnych działań w zakresie 
ograniczenia zagrożeń środowiska, utrzymania wskaźników ekonomicznych 
gospodarstwa oraz zapewnienia standardów pracy członkom rodziny. 
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Tabela 2. Wskaźniki zintegrowania procesu produkcji rolniczej w badanych gospodar-
stwach 

Table 2. Integration indices of agricultural production process in surveyed farms 

Podstawowe wskaźniki  
procesu produkcji  
gospodarstwa nr  

Basic indices  
of production process  

for farm no. 

Przedmiot oceny 
Object of evaluation 

Jednostka 
miary 
Unit  

of measure 

1 2 3 4 

Powierzchnia gospodarstwa P 
Farm acreage P 

ha UR 
ha AL 26,0 26,0 55,0 121,6 

Ograniczenie zagrożenia dla środowiska 
Reduction of environmental hazard   

− poziom reprodukcji (+) lub degradacji (–) 
substancji organicznej 
level of organic matter reproduction (+)  
or degradation (–) 

– +0,3 –0,27 +0,13 –0,05 

− intensywność produkcji wg Kopcia [1985] 
production intensity acc. to Kopeć [1985]  

punkty 
scores 350 294 393 195 

− razem liczba punktów dla jakościowej oceny 
procesu produkcji i gospodarowania 
total score number for qualitative evaluation 
of production process and management 

punkty 
scores +40 +14 +32 +8,5 

Standardy pracy członków rodziny 
Labour standards of family members 

 
 

− ocena uciążliwości procesu pracy pracownika
evaluating the nuisance of worker’s labour 
process 

rbh·rok–1 

(work h)·year–1 2000 1215 1184 2218 

− stopień mechanizacji wg Zaremby [1985] 
mechanization degree acc. to Zaremba [1985] % 70 69 53 91 

− uzbrojenie energetyczne robocizny 
energetic armament of labour 

kWh·rbh–1 
kWh·(work h)–1 · 11,3 5,7 51,3 

Kondycja ekonomiczna (spełnienia kryteriów 
socjalnych) 
Ergonomic condition (fulfilling social criteria)

  

− produkcja towarowa netto 
net commodity production 

JZ·ha–1 UR 
CU·ha–1 AL 98,1 92,0 54,0 41,9 

− parytetowa wielkość gospodarstwa (Q) 
parity farm acreage (Q) 

ha UR 
ha AL b.d. 31 27 118 

− wskaźnik wielkości parytetowej (Qx = Q·P–1) 
index of parity value (Qx = Q·P–1) – b.d. 1,19 0,49 0,97 

Objaśnienia: 1 – gospodarstwo modelowe [Wójcicki i in. 2001], 2–4 – przykładowe gospodar-
stwa badane w 2004 r. [Sawa i in. 2004]; b.d. – brak danych. 
Explanations: 1 – model farm [Wójcicki et al. 2001], 2–4 – exemplary farms surveyed in 2004 
[Sawa et al. 2004]; b.d. – no data available. 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
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CRITERIA FOR SUSTAINABLE MODERNIZATION  

OF THE FAMILY FARMS 
 

Summary 
Paper discussed the strategy of activity during assignment of tasks connected 
with technical and ecological modernization of the family farms. Integrated 
evaluation standards for the process of agricultural production were given and 
indices for practical presentation of three modernization aspects (ecological, 
economic and work process) were calculated. Presented standards enable to 
delimit the areas of modernization changes in particular individual farms. 
 
Key words: sustainable agriculture, standards of sustainability degree, mod-
ernization, family farms 
 

Praca wpłynęła do Redakcji: 26.03.2010 r. 
 
Recenzenci: dr inż. Kazimierz Tabor 

prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki 
 
Adres do korespondencji: 
prof. dr hab. Józef Sawa 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej 
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin  
tel. 81 710-47-12; e-mail: jozef.sawa@up.lublin.pl 


