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DOBÓR OBIEKTÓW DO BADAŃ  
W TECHNOLOGICZNEJ I EKOLOGICZNEJ MODERNIZACJI  

WYBRANYCH GOSPODARSTW RODZINNYCH 
 
 

Streszczenie 
 
Celem artykułu jest przedstawienie doboru gospodarstw do badań, 
dotyczących ich technologicznej i ekologicznej modernizacji. Pod-
stawę doboru stanowiły przeprowadzone w 2009 r. ankiety, skiero-
wane do 56 gospodarstw rodzinnych, położonych w różnych regio-
nach kraju. Przeanalizowano zasady celowego doboru gospodarstw 
rolnych do badań. Wybrane gospodarstwa posiadały łącznie 2533,99 
ha UR. Średnio na jeden obiekt przypada 45,25 ha UR i 38,96 ha 
GO. Średnia roczna produkcja towarowa mięsa w badanych gospo-
darstwach wyniosła 26,06 t, a zbóż – 61,17 t. Każde z gospodarstw 
było wyposażone w co najmniej dwa ciągniki i co najmniej jedną 
przyczepę ciągnikową. Stwierdzono, że gospodarstwa rolne speł-
niają wymagania dotyczące minimalnej powierzchni użytków rol-
nych, posiadanego wyposażenia technicznego oraz zróżnicowania 
pod względem produkcji. 
 
Słowa kluczowe: modernizacja, dobór gospodarstw, gospodarstwo 
rolne, struktura agrarna 

 
 
Wstęp 
 
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym jest realizowany projekt badaw-
czy pt. „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw 
rodzinnych”. W projekcie przewidziano przyspieszony rozwój przodujących 
obecnie 56 gospodarstw rodzinnych tak, aby do 2015 r. stały się obiektami 
porównywalnymi z wzorcowymi gospodarstwami rolnymi w krajach UE. Każde 
z badanych 56 gospodarstw, w mniejszym lub większym stopniu, będzie w wy-
niku postępującej modernizacji uzyskiwać określone korzyści w formie efek-
tów produkcyjnych, energetycznych, ekologicznych oraz ekonomicznych.  
 
Dobór gospodarstw do badań był celowy. W artykule podjęto próbę przed-
stawienia oceny tego doboru. Przedstawiono jego zasady oraz krótką cha-
rakterystykę wybranych obiektów, wykorzystując metodę studiów literatury 
przedmiotu oraz metodę opisowo-porównawczą. 



 
Jolanta Kurek 

 

 42

Charakterystyka obiektów wybranych do badań 
 
Gospodarstwa, które uczestniczą w realizacji tego projektu są rodzinnymi 
gospodarstwami rolnymi. Za gospodarstwo tego typu uważa się gospodar-
stwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna po-
wierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha [Ustawa... 2003]. Ba-
daniami objęto 56 gospodarstw rolnych, zlokalizowanych na terenie woje-
wództw: dolnośląskiego (1), kujawsko-pomorskiego (2), lubelskiego (8), łódz-
kiego (1), małopolskiego (6), mazowieckiego (11), podlaskiego (3), pomor-
skiego (3), świętokrzyskiego (4), śląskiego (2), warmińsko-mazurskiego (4)  
i wielkopolskiego (11) (rys. 1).  
 

 
 
Objaśnienia: gospodarstwa badane przez: UR Kraków ▲; UP Lublin ■; UP Poznań ●;  
ITP Falenty  
Explanations: farms surveyed by AU Kraków ▲, UP Lublin ■, UP Poznań ●, ITP Falenty         

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 1. Lokalizacja badanych gospodarstw rolnych  
Fig. 1. Localization of surveyed family farms 
 
Podczas typowania i wyboru do badań rodzinnych gospodarstw rolnych bra-
no pod uwagę m.in. deklarację modernizowania i rozwijania gospodarstw do 
2020 r., prowadzenie typowej produkcji rolnej, prowadzenie dochodowej 
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz areał gospodarstwa do 150 ha użytków 
rolnych (UR). Do badań kwalifikowano gospodarstwa rozwojowe, które uzy-
skiwały wysokie dochody rolnicze, ponosiły nakłady na odtwarzanie zużywa-
jących się środków mechanizacji i elektryfikacji oraz na modernizację bu-
dynków i budowli. Gospodarstwa kwalifikowano do grupy „rozwojowych” na 
podstawie wyników produkcyjnych, posiadanego potencjału produkcyjnego  
i możliwości perspektywicznego rozwoju.  
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Wybrane gospodarstwa można podzielić na 5 grup: 
– I  – 11 najmniejszych gospodarstw o powierzchni z przedziału 〈9,7; 22,5) ha 

UR, średnio 16,97 ha, 
– II – 11 gospodarstw o powierzchni z przedziału 〈22,5; 29,0) ha UR, średnio 

25,18 ha, 
− III – 11 gospodarstw o powierzchni z przedziału 〈29,0; 44,0) ha UR, średnio 

35,29 ha, 
− IV  – 11 gospodarstw o powierzchni z przedziału 〈44,0; 67,0) ha UR, średnio 

54,69 ha, 
− V – 12 gospodarstw o powierzchni z przedziału 〈67,0;150,0 ha UR, średnio 

90,05 ha. 
 
Wszystkie wstępnie wybrane do badań 56 gospodarstw posiada łącznie 
2533,99 ha UR, czyli średnio 45,25 ha UR na 1 obiekt (tab. 1). 
 
Tabela 1. Liczba i powierzchnia 56 wybranych do badań gospodarstw z podziałem 

na 5 grup wg wzrastającej powierzchni użytków rolnych 
Table 1. Number and acreage of 56 farms chosen to investigations, divided into 5 gro-

ups according to increasing agricultural land surface 

Łączna powierzchnia 
Total acreage  

[ha] 

Średnio  
na 1 gospodarstwo  

On average per 1 farm 
[ha] 

Grupa  
gospodarstw 

wg  
powierzchni 

Group  
of farms  

according to 
the acreage  

Liczba  
gospo- 
darstw 
Number 

of 
farms 

ogólna
total    UR 

ha 
przeliczeniowych

ha re-counted 
ogółem

total   UR GO 

I 11 200,07 186,64 175,75 18,19 16,97 15,98 
II 11 297,66 276,99 239,15 27,06 25,18 21,74 
III 11 426,70 388,23 318,09 38,79 35,29 28,92 
IV 11 650,57 601,59 415,91 59,14 54,69 37,81 
V 12 1107,66 1080,54 1033,07 92,31 90,05 86,09 

Razem/średnio 
Total/on average 56 2682,66 2533,99 2181,97 47,91 45,25 38,96 

Objaśnienia: UR – użytki rolne, GO – grunty orne.  
Explanations: UR – agricultural land; GO – arable land. 
Źródło: wyniki własne, 2009. Source: own study, 2009. 
 
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce i biorących udział 
w badaniach  
 
W Polsce struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo zróżnicowa-
na. Występują zarówno gospodarstwa jedno-, jak i kilkutysięcznohektarowe. 
Spośród wszystkich gospodarstw rolnych, według Powszechnego Spisu 
Rolnego [2002], 1/3 stanowiły gospodarstwa o obszarze 0,1–1,0 ha, czyli 
działki rolne. Mimo zwiększania liczby gospodarstw największych i posiada-
nych przez nie zasobów ziemi, nadal dominujący udział w rolnictwie polskim 
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mają gospodarstwa rolne małe i średnie – 1–20 ha UR. Stanowią one 62,7% 
gospodarstw sektora rolnego w Polsce [Poczta 2004]. 
 
Gospodarstwa, które wybrano do badań zaliczamy do gospodarstw dużych. 
37,5% badanych rodzinnych gospodarstw rolnych zakwalifikowano do go-
spodarstw o powierzchni powyżej 50 ha UR, podczas gdy w Polsce 30,4% 
gospodarstw to działki rolne do jednego hektara (rys. 2). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [Rocznik... 2007].  
Source: own elaboration based on GUS data [Rocznik... 2007]. 
 
Rys. 2. Rozkład liczebności badanych gospodarstw wg grup obszarowych na tle Polski  
Fig. 2. Distribution of farm numbers under study according to the acreage groups aga-

inst a background of Poland 
 
Struktura ludności  
 
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie jest czynnikiem wpływają-
cym na zasięg zmian w strukturze zatrudnienia ludności wiejskiej. Zależność 
między powierzchnią UR w badanych gospodarstwach a liczbą osób stale  
w nich pracujących nie wskazała jednoznacznie, że im większe jest gospo-
darstwo, tym większe ograniczanie zatrudnienia (rys. 3). 
 
Z badań Tabora i Prusaka [2008] wynika, że w warunkach nieracjonalnej or-
ganizacji procesów wytwórczych, innowacje techniczne i technologiczne nie 
uwalniają dużych nadwyżek siły roboczej, natomiast wskaźnik wykorzystania 
zasobów pracy wykazuje tendencję rosnącą wraz ze wzrostem powierzchni 
użytków rolnych. 
 
Wykorzystanie najemnej siły roboczej w badanych gospodarstwach nie prze-
kraczało 20% nakładów pracy własnej (tab. 2). Daje to podstawę do stwier-
dzenia, że są to rodzinne gospodarstwa rozwojowe, ponieważ procesy pro-
dukcyjne są realizowane w oparciu o własne nakłady pracy. Wypracowane 
dochody pozwalają na zatrudnienie i utrzymanie członków rodziny rolnika. 
Niestety, obecnie na polskiej wsi udział ludności utrzymującej się z niezarob-
kowych źródeł oraz osób utrzymywanych, głównie dzieci, jest duży (tab. 3). 

[%] 
Gospodarstwa w Polsce wg GUS 
Farms in Poland according to GUS 
Gospodarstwa objęte badaniam ITP 
Farms under ITP investigations 

Grupa obszarowa [ha]  Acreage group [ha]
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 3. Liczba osób pracujących stale w badanych gospodarstwach, przypadająca 

na powierzchnię użytków rolnych (UR) [osoba·ha–1], wartości średnie  
Fig. 3. Number of persons constantly working in surveyed farms falling to agricultural 

land (AL) acreage [persons·ha–1], mean values 
 
Tabela 2. Zatrudnienie w badanych gospodarstwach 
Table 2. Employment in surveyed farms 

Grupa gospodarstw1) 
Group of farms1) Wyszczególnienie 

Specification      I II III IV V 

Średnio 
On  

average 
Liczba osób w rodzinie  
Number of persons in family 5,36 4,64 4,64 3,82 5,17 4,73 

Łączne roczne zatrudnienie rodziny [rbh] 
Total annual employment of the family [work hrs] 4 459 6 173 5 956 7 995 5 848 6 141 

Zatrudnienie obcych pracowników w roku [rbh]
Employment of strange persons within  
a year [work hrs] 

154 185 951 884 609 557 

1) Według tab. 1. 1) According to table 1. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Tabela 3. Struktura ludności [%] w gospodarstwach rolnych wg źródeł utrzymania  

w 1996 i 2002 r. 
Table 3. The structure [%] of population in farms according to maintenance sources 

in 1996 and 2002 
Źródło utrzymania  Source of maintenance 1996 2002 

Utrzymujący się z pracy wyłącznie w gospodarstwie rolnym 
Maintenance from work on the farm only 

16,0 
 

12,3 

Utrzymujący się z pracy głównie w gospodarstwie rolnym 
Maintenance from work on the farm mainly 

  1,6  1,5 

Utrzymujący się z pracy wyłącznie lub głównie poza gospodarstwem rolnym 
Maintenance from work beyond the farm mainly or exclusively 

20,6 21,2 

Utrzymujący się wyłącznie lub głównie z niezarobkowego źródła 
Maintenance exclusively or mainly from unpaid source 

28,6 25,8 

Utrzymywani  Being maintained 32,8 38,8 
Nieustalone źródła utrzymania  Undetermined sources of maintenance   0,5  0,4 
Źródło: Powszechny... [1996; 2002]. Source: Powszechny... [1996; 2002]. 
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Według Michny [2005], aby nastąpił przepływ ziemi z gospodarstw małych 
do dużych, czego konsekwencją będzie wzrost potencjału wytwórczego w da-
nej jednostce, konieczne jest tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, do-
stępnych dla mieszkańców wsi. 
 
Typ rolniczy badanych gospodarstw i wyposażenie w środki  
mechanizacji 
 
Większość gospodarstw rolnych w Polsce to gospodarstwa o charakterze 
mieszanym (47%), reszta to gospodarstwa zajmujące się uprawą roli (33%) 
oraz chowem i hodowlą zwierząt (20%). Wśród jednostek zajmujących się 
komercyjną działalnością rolniczą dominuje produkcja zwierzęca (63% go-
spodarstw). 
 
Badane gospodarstwa należą do gospodarstw mieszanych, o czym świad-
czą wyniki osiągane z produkcji roślinnej i obecność zwierząt gospodarskich 
(tab. 4). 
 
Tabela 4. Produkcja zwierzęca w badanych gospodarstwach [szt.·gosp.–1] 
Table 4. Animal production in surveyed farms [units·farm–1] 

Grupa gospodarstw1) 

Group of farms1) Wyszczególnienie 
Specification     

I II III IV V 

Średnio 
On  

average 

Krowy mleczne  Dairy cows 14 11 15 27 7 15 
Pozostałe bydło  Other cattle 10 10 17,4 22,3 11,8 14,27 
Trzoda chlewna  Pigs      5 51 133 100 331 127,66 

1) Według tab. 1. 1) According to table 1. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Realizacja procesów technologicznych w towarowych gospodarstwach ro-
dzinnych zależy od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym od 
rodzaju i ilości środków technicznych. Efektywność mechanizacji, a tym 
samym wydajność pracy ludzkiej, zależy od wyposażenia w sprzęt mecha-
niczny oraz – w równej mierze – od jego stanu technicznego [Tabor, Prusak 
2008]. Badane gospodarstwa były wyposażone w podstawowy sprzęt rolni-
czy (tab. 5).  
 
Każde z badanych gospodarstw posiadało ponad dwa ciągniki (średnio 2,9)  
i ponad dwie przyczepy ciągnikowe (średnio 2,4). W grupie gospodarstw naj-
większych (grupa V), kombajn zbożowy posiadało każde gospodarstwo,  
a w grupie gospodarstw najmniejszych (grupa I) – co trzecie. Samochód cię-
żarowy posiadało średnio co piąte gospodarstwo. Wyposażenie gospodarstw 
w poszczególne środki mechanizacji zwiększało się wraz ze wzrostem po-
wierzchni użytków rolnych (tab. 5).  
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Tabela 5. Wyposażenie gospodarstw w środki mechanizacji [szt.·gosp.–1] 
Table 5. Equipment of the farms with mechanization means [units·farm–1] 

Grupa gospodarstw1) 

Group of farms1) Rodzaj sprzętu 
Kind of equipment 

I II III IV V 

Średnio 
On  

average 

Ciągniki  Tractors     2,1 2,8 2,7 3,5 3,3 2,9 
Kombajny zbożowe  Combine harvesters 0,3 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 
Przyczepy ciągnikowe  Tractor trailers 1,2 1,5 2,2 3,5 3,7 2,4 
Samochody ciężarowe  Trucks 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 
Samochody osobowe  Cars     0,8 1,1 1,3 1,0 1,4 1,1 

1) Według tab. 1. 1) According to table 1. 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
W strukturze parku maszynowego największe znaczenie ma siła pociągowa, 
od której znacząco zależy wykorzystanie maszyn towarzyszących. Wpływa 
ona pośrednio na terminowość i jakość wykonywania zabiegów produkcyj-
nych, jak również na poziom poniesionych nakładów, a w rezultacie – na 
uzyskaną efektywność produkcji. Moc ciągników pracujących w badanych gos-
podarstwach rolnych zwiększa się wraz ze wzrostem powierzchni, ale przeli-
czona na ha UR jest odwrotnie proporcjonalna do powierzchni (tab. 6). Ob-
serwacje te są zbieżne z badaniami Sławińskiego [2008], Kociry i Parafiniuka 
[2006] oraz Szeptyckiego i Wójcickiego [2003], które wskazują na zmniej-
szanie się nasycenia energetycznego gospodarstw wraz ze wzrostem ich 
powierzchni. 
 
Tabela 6. Liczba i moc ciągników w badanych gospodarstwach rolnych 
Table 6. Number and power of tractors in surveyed farms 

Grupa gospodarstw1) 

Group of farms1) Wyszczególnienie 
Specification I II III IV V 

Średnio 
On  

average 
Liczba ciągników: 
Number of tractors: 
− [szt.·gosp.–1] 

[units·farm–1] 
− [szt.·(ha UR)–1] 

[units·(ha AL)–1] 

 
 

2,1 
 

0,12 

 
 

2,8 
 

0,10 

 
 

2,7 
 

0,08 

 
 

3,5 
 

0,06 

 
 

3,3 
 

0,04 

 
 

2,9 
 

0,06 

Moc ciągników: 
Power of tractors: 
− [KM·gosp.–1] 

[HP·farm–1] 
− [KM·(ha UR)–1] 

[HP·(ha AL)–1] 

 
 

59,3 
 

7,31 

 
 

59,2 
 

6,20 

 
 

62,7 
 

4,85 

 
 

73,5 
 

4,52 

 
 

81,4 
 

3,09 

 
 

68,9 
 

4,35 

1) Według tab. 1. 1) According to table 1.  

Objaśnienia: UR – użytki rolne. Explanations: AL – agricultural land. 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Podsumowanie 
 
Badane gospodarstwa są zdecydowanie większe niż przeciętne w kraju,  
o czym świadczy areał ich użytków rolnych i rozkład ich liczebności w gru-
pach obszarowych.  
 
W badanych gospodarstwach na 1 ciągnik przypadało 16,6 ha UR, a w kraju 
wg danych GUS [Rocznik... 2007] w 2007 r. – 9,4 ha UR. Przeciętna moc 
ciągnika w badanych gospodarstwach wyniosła 68,9 KM, a w kraju (wg GUS 
w 2007 r.) – 53,5 KM. Nasycenie badanych gospodarstw mocą ciągników 
wynosi 4,35 KM·ha–1 UR, a w kraju (wg GUS w 2007 r.) – 5,07 KM·ha–1 UR. 
 
Zebrane w projekcie dane, dotyczące struktury zasiewów, zatrudnienia w gos-
podarstwie, obsady zwierząt, produkcji towarowej, wyposażenia w środki 
techniczne, dochodowości, nakładów itp. gospodarstw wybranych do badań, 
umożliwią pogłębienie analizy i określenie kierunku i zakresu ich modernizacji. 
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CHOICE OF THE OBJECTS FOR STUDIES ON TECHNOLOGICAL  
AND ECOLOGICAL MODERNIZATION OF SELECTED FAMILY FARMS 

 
Summary 

 
Paper aimed at the presentation of selecting farms for a survey concerning 
their technological and ecological modernization. Selection was based on 
the inquiry carried out in 2009, addressed to 56 family farms located in dif-
ferent regions of the country. The rules of purposeful selecting the farms for 
survey were analyzed. Chosen farms covered in total 2533.99 ha agricultural 
land. On average, the acreage of one object amounted to 45.25 ha agricul-
tural land and 38.96 ha arable land. Average annual commercial production 
of meat in surveyed farms reached 26.06 t, while the cereal grain 61.17 t. 
Each farm was equipped at least with two agricultural tractors and at least 
one tractor trailer. It was stated that selected farms fulfill the requirements 
regarding minimum surface of agricultural land, the technical equipment be-
ing at disposal as well as the differentiation in respect of production. 
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