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Streszczenie 
 
W pracy dokonano bilansu działalności gospodarstw rodzinnych w trzech 
przyjętych systemach organizacji produkcji: ekstensywnym, konwencjo-
nalnym i intensywnym. Analizy dokonano na podstawie danych uzyska-
nych w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009. 
Celem pracy było przeprowadzenie analizy bilansów działalności 46 go-
spodarstw rodzinnych o powierzchni od 8,56 ha UR do 150 ha UR za 
lata 2009 i 2010. System organizacji produkcji określono na podstawie 
metody punktowej Kopcia. Stwierdzono, że gospodarstwa o intensyw-
nym systemie organizacji produkcji uzyskują ponad dwukrotnie większe 
przychody brutto od gospodarstw ekstensywnych. Blisko 80% przycho-
dów w tej grupie gospodarstw stanowiły przychody z produkcji rolniczej, 
w tym 75% przychodów uzyskano z produkcji zwierzęcej. Stwierdzono 
również, że jedynie gospodarstwa o konwencjonalnym systemie uzyskały 
w 2010 r. większe przychody brutto w przeliczeniu na ha UR niż w 2009 r. 
Gospodarstwa o intensywnym systemie uzyskały w 2010 r. mniejszy do-
chód rolniczy brutto niż 2009 r. Wraz ze zwiększeniem powierzchni użyt-
ków rolnych zwiększa się udział dopłat bezpośrednich w przychodach 
gospodarstw. Największy ich udział wystąpił w gospodarstwach eksten-
sywnych i wynosił blisko 18%.  
 
Słowa kluczowe: system produkcji rolniczej, gospodarstwo rodzinne, in-
tensywność organizacji produkcji, bilans gospodarstw 

 
 
Wstęp 
 
Przychód uzyskiwany w gospodarstwach rolniczych jest determinowany wielo-
ma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, panującymi w gospodarstwach 
rodzinnych. Rolnik może w pewnym stopniu wpływać na czynniki wewnętrzne 
przez kreowanie intensywności produkcji i organizacji produkcji, zaangażowanie 
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zasobów pracy oraz organizację pracy. Uzyskanie przychodu zależy jednak 
przede wszystkim od panujących warunków na rynku płodów rolnych oraz poli-
tyki państwa [SZUK 2012]. Skala i wielkość przychodów zależą również od wiel-
kości produkcji oraz cen sprzedaży. Wielkość produkcji zależy od warunków go-
spodarowania oraz zastosowania takich środków produkcji, bez których niemoż-
liwa byłaby intensywna produkcja rolnicza. Preferowany przez wiele lat model 
rolnictwa intensywnego niesie ze sobą również negatywne oddziaływania wobec 
tzw. efektów zewnętrznych (w tym dóbr publicznych). Efektami tymi mogą być 
walory środowiskowe, krajobraz, różnorodność biologiczna i dobra kulturowe 
[GOŁĘBIEWSKA 2011]. Aby zapewnić tę różnorodność i promocję rolnictwa przy-
jaznego środowisku, kraje członkowskie UE wprowadziły dopłaty do produkcji 
rolniczej oraz dopłaty rolno-środowiskowe i dopłaty dla gospodarstw o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW) [CZAPIEWSKI 2007].  
 
Równie ważnym czynnikiem jest sposób zarządzania gospodarstwem. Sporzą-
dzanie kalkulacji i opisu procesów produkcyjnych gospodarstwa pozwala na 
oszacowanie możliwości inwestycyjnych gospodarstwa oraz poszukiwania spo-
sobów zwiększania dochodu gospodarstw [SAWA 2012]. Działalność finansowo- 
-gospodarczą można ocenić, stosując uproszczony bilans całorocznej działalno-
ści gospodarstwa z zastosowaniem algorytmu różnicowego. W algorytmie tym 
od przychodów gospodarstwa odejmuje się poszczególne kategorie nakładów  
i rozchodów, przez co można uzyskać wartość dodaną brutto (WDB), a w dal-
szej kolejności wartość dochodu rolniczego i dochodu rodziny rolnika [WÓJCICKI 
2009]. Dochód uzyskiwany w gospodarstwach rolniczych w znacznym stopniu 
zależy od powierzchni UR. Zgodnie z badaniami 53 rozwojowych gospodarstw 
rodzinnych uzyskiwany w nich dochód jest ponadparytetowy [KUREK, WÓJCICKI 
2011]. W związku z tym dokonano analizy działalności gospodarstw rodzinnych 
za lata 2009 i 2010 pod kątem istniejącego w nich systemu gospodarowania 
oraz jego wpływu na wynik bilansowy gospodarstw.  
 
Materiał i metody badań 
  
W pracy wykorzystano zestawienia wyposażenia i działalności badanych go-
spodarstw za lata 2009 i 2010 wykonane w ramach projektu badawczego  
NCBiR nr NR 12 0043 06/2009. Dane zaczerpnięto z monografii opublikowa-
nych w ramach projektu badawczego: „Techniczna i ekologiczna modernizacja 
wybranych gospodarstw rodzinnych” [KUREK, WÓJCICKI 2011; WÓJCICKI, KUREK 
2011]. Analizie poddano 46 z 53 badanych gospodarstw rodzinnych, a system 
organizacji produkcji określono na podstawie punktowej metody wg KOPCIA 
[1987]. Uzyskane wyniki przedstawiono jako wartości średnie występujące  
w każdej z badanych grup gospodarstw. 
 
Celem pracy było dokonanie analizy bilansu całorocznej działalności gospodarstw 
za lata 2009 i 2010 oraz ustalenie, czy istniejący w nich system organizacji pro-
dukcji ma wpływ na wielkość przychodów i dochodów gospodarstw rodzinnych.  
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Gospodarstwa zostały podzielone na trzy grupy pod względem istniejącego  
w nich systemu organizacji produkcji. Wyróżniono: 
– gospodarstwa ekstensywne <300 punktów,  
– gospodarstwa konwencjonalne 301–500 punktów, 
– gospodarstwa intensywne >501 punktów. 
 
Określono również, jaki jest udział poszczególnych składników przychodów w po-
szczególnych grupach gospodarstw. 
 
Wyniki badań 
 
W badanej zbiorowości 46 gospodarstw rodzinnych, podzielonej, jak napisano 
wcześniej, na trzy grupy różniące się systemem gospodarowania ocenianym wg 
wskaźnika intensywności organizacji produkcji Kopcia, 12 gospodarstw zaliczono 
do grupy gospodarstw ekstensywnych, dla których wartość średnia tego wskaź-
nika wynosiła 241,6 punkty (tab. 1). W drugiej grupie o konwencjonalnym syste-
mie znalazło się 25 gospodarstw, dla której wartość średnia intensywności orga-
nizacji produkcji wynosiła 386,6 punktów. Natomiast do trzeciej grupy o intensyw-
nym systemie zaliczono 9 gospodarstw o wartości średniej intensywności organi-
zacji produkcji wynoszącej 727,5 punktów. Wartość średnia intensywności organi-
zacji produkcji dla całej zbiorowości 46 gospodarstw wynosiła 415,5 punktów.  
 
Tabela 1. System produkcji w badanych gospodarstwach rodzinnych 
Table 1. Production system in examined family farms 

System produkcji 
Production system Wyszczególnienie 

Specification 

Jednostka 
miary 

Measurement 
unit 

ekstensywny
extensive 

konwencjonalny
conventional 

intensywny 
intensive 

średnia 
average 

Liczba gospodarstw 
Number of farms 

szt. 
pcs. 12 25 9 razem 

total 46 
Intensywność  
organizacji produkcji  
ogółem 
Production organiza-
tion intensity total 

punkty wg 
Kopcia 

points acc. 
to Kopeć 

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

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Analiza badanej zbiorowości gospodarstw wykazała, że między 2009 a 2010 r. 
nieznacznie zwiększyła się powierzchnia UR gospodarstw w każdej z grup 
(tab. 2). Największe przychody uzyskano z produkcji rolniczej w gospodarstwach 
o intensywnym systemie organizacji produkcji, w 2010 r. wzrosły one znacząco. 
Znaczącym składnikiem przychodów gospodarstw są dopłaty bezpośrednie.  
 
W gospodarstwach ekstensywnych (powierzchniowo największych) były one naj-
większe. Zwrot akcyzy zawartej w paliwie oraz podatku VAT był mniejszy w każ-
dej grupie gospodarstw w 2010 r. Prawdopodobnie było to związane z mniej-
szymi nakładami na produkcyjne środki materialne i nakłady bezpośrednie, które 
wydatkowano w 2010 r. w przeliczeniu na ha UR. Przychody brutto, które uzyskano 
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Tabela 2. Średnie przychody i rozchody w badanych grupach gospodarstw w latach 
2009 i 2010 

Table 2. Average incomes and expenditures in surveyed farms group in 2009 and 2010 
Wartość średnia w grupie gospodarstw 

Average value in the group farms of Jednostka  
miary 

Measurement 
unit 

eksten-
sywnych 
extensive 

konwencjo-
nalnych 

conventional

inten-
sywnych 
intensive 

średnia  
average 

Składowa bilansu 
Component  

of the balance  
sheet Rok badań 

Year of research 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Powierzchnia  
gospodarstwa 
Farm acreage 

ha UR 
ha AL 59,7 62,4 36,7 41,6 36,9 42,0 42,7 47,1 

Przychód  
z produkcji rolniczej 
Agricultural  
production income 

tys. zł 
thous. PLN 216,1 260,4 238,0 303,8 539,1 550,9 291,2 340,8 

Dopłaty bezpośrednie  
Direct subsidies 

tys. zł 
thous. PLN 75,0 72,9 32,8 33,0 35,5 33,7 44,3 43,6 

Zwrot VAT i akcyzy  
VAT and excise  
refund 

tys. zł 
thous. PLN 16,5 10,5 6,4 5,0 10,6 3,1 9,8 6,1 

tys. zł 
thous. PLN 398,1 436,8 318,2 371,7 693,1 611,9 412,4 435,7 

Przychody brutto 
Gross income tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 
AL 

7,5 7,3 8,9 9,2 17,4 13,0 10,2 9,4 

tys. zł 
thous. PLN 305,8 340,1 241,8 288,3 389,0 338,6 287,3 311,6 Technologiczne  

nadwyżki  
bezpośrednie 
Direct technological 
surplus 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 
AL 

6,1 5,8 6,9 7,3 10,3 8,2 7,4 7,1 

tys. zł 
thousand PLN 92,3 96,7 76,4 83,4 304,1 273,3 125,1 124,0 

Produkcyjne  
rozchody materialne  
i bezpośrednie 
Production financial  
and direct expendi-
tures 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 
AL 

1,4 1,5 1,9 1,9 7,0 4,8 2,8 2,3 

tys. zł 
thous. PLN 261,2 291,3 201,8 239,2 306,7 247,4 237,8 254,4 Różnica bilansowa, 

produkcyjna, WDB 
Balance sheet,  
production and WDB 
difference 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 
AL 

5,1 4,8 5,8 6,1 8,2 6,0 6,1 5,8 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
w gospodarstwach o intensywnym systemie były 2-krotnie większe niż gospo-
darstwach ekstensywnych i konwencjonalnych zarówno w ogólnym dochodzie 
gospodarstwa, jak i w przeliczeniu na ha UR. Również technologiczna nadwyżka 
bezpośrednia w tej grupie gospodarstw była największa. W porównaniu z odno-
towaną w 2009 r. była ona jednak mniejsza w gospodarstwach ekstensywnych  
i intensywnych. Jedynie w gospodarstwach konwencjonalnych odnotowano nie-
wielki wzrost nadwyżki. 
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Różnica bilansowa, którą wykazano dla każdej z grup gospodarstw, była na po-
dobnym poziomie we wszystkich gospodarstwach i zmieniała się w przedziale 
od 201,8 do 306,7 tys. zł w 2009 r. W gospodarstwach ekstensywnych i kon-
wencjonalnych była ona większa w 2010 r. niż w 2009 r. W przeliczeniu na hektar 
użytków rolnych wykazano, że wielkość tej nadwyżki zmienia się w każdej  
z grup gospodarstw. Również w poszczególnych latach była ona porównywalna 
do wartości średniej dla całej zbiorowości badanych gospodarstw rodzinnych.  
 
Tabela 3. Kategorie dochodu w badanych grupach gospodarstw w średnich warto-

ściach w latach 2009 i 2010 
Table 3. Categories of income in average values for the farm groups surveyed in 2009 

and 2010 
Wartość średnia w grupie gospodarstw 

The average value in the group 
eksten-

sywnych 
extensive 

konwencjo-
nalnych 

conventional

inten-
sywnych 
intensive 

średnia 
average 

Wyszczególnienie 
Specification 

Jednostka  
miary 

Measurement 
unit 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
tys. zł 

thous. PLN 214,3 242,7 180,3 221,4 265,3 201,2 205,8 223,0 Dochód rolniczy  
gospodarstwa  
brutto 
Gross agricultural 
income of farm 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 

AL 
4,2 4,2 5,1 5,7 6,9 4,9 5,2 5,1 

tys. zł 
thous. PLN 88,2 94,5 28,4 38,0 207,3 148,0 79,0 74,3 Produkcyjne wydatki  

inwestycyjne 
Productive  
investement  
expenditures 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 

AL 
1,7 1,1 0,9 0,9 3,5 2,2 1,6 1,2 

tys. zł 
thous. PLN 123,5 144,0 143,4 174,9 52,5 47,4 120,4 141,9 Dochód rodziny 

rolnika brutto 
Gross income  
of farmer’s family 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 

AL 
2,4 3,0 4,0 4,6 3,3 2,5 3,4 3,7 

tys. zł 
thous. PLN 109,7 131,5 129,3 157,6 25,5 27,0 103,9 125,3 Dochód rodziny 

rolnika netto 
Net income  
of farmer’s family 

tys. zł·ha–1 UR 

thous. PLN·ha–1 

AL 
2,0 2,6 3,6 4,1 2,3 2,0 2,9 3,3 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 

Stwierdzono, że w 2009 r. dochód brutto był najwyższy w gospodarstwach o in-
tensywnym systemie organizacji produkcji (tab. 3). W 2010 r. gospodarstwa te 
uzyskały o 2 tys. zł mniejszy dochód brutto w przeliczeniu na ha UR niż w 2009 r. 
W gospodarstwach konwencjonalnych odnotowano wzrost dochodu brutto, na-
tomiast w gospodarstwach intensywnych pozostał on na tym samym poziomie. 
W ostatnich latach, kiedy Polska weszła w struktury unijne, zaszły znaczące 
zmiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw, również w badanych gospo-
darstwach stwierdzono wzrost wydatków inwestycyjnych. W odniesieniu do po-
wierzchni UR, którą dysponowały gospodarstwa, największe wydatki inwestycyjne 
zostały poniesione w gospodarstwach ekstensywnych i intensywnych w 2009 r. 
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– wynosiły one odpowiednio 1,7 i 3,5 tys. zł·ha–1 UR. W gospodarstwach kon-
wencjonalnych wydatki te kształtowały się na tym samym poziomie w całym ana-
lizowanym okresie. Analizując wielkość dochodu rodziny rolnika zarówno brutto, 
jak i netto, stwierdzono, że dochody są największe w gospodarstwach konwen-
cjonalnych i wynoszą ok. 4 tys. zł·ha–1 UR. Dochód rodziny rolnika netto w syste-
mie ekstensywnym i intensywnym był o prawie 40% mniejszy niż w gospodar-
stwach konwencjonalnych. 
 
Przychody gospodarstw rolnych są uzyskiwane z różnych źródeł. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że gospodarstwa o intensywnym systemie 
organizacji produkcji uzyskują ok. 80% przychodów z produkcji rolniczej, ponad 
75% przypada na produkcję zwierzęcą (tab. 4). 
 
Tabela 4. Udział ważniejszych składników przychodów w wartościach średnich uzy-

skanych z produkcji rolniczej w badanych grupach gospodarstw w latach 
2009 i 2010 

Table 4. Share of more important income elements in average values obtained from 
agricultural production in the farm groups surveyed in 2009 and 2010 

Wartość średnia w grupie gospodarstw 
The average value in the group 

ekstern-
sywnych 
extensive 

konwencjo-
nalnych 

conventional

inten-
sywnych 
intensive 

średnia 
average 

Wyszczególnienie 
Specification 

Jednostka 
miary 

Measurement 
unit 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Przychód z produkcji  
rolniczej 
Income from agricultural 
production 

tys. zł 
thous. PLN 216,1 260,4 238,0 303,8 539,1 550,9 291,2 340,8 

Udział produkcji rolniczej 
w przychodach  
Share of agricultural  
production in the income 

% 54,7 60,1 74,6 79,9 78,7 82,8 70,2 75,3 

Przychód z produkcji 
zwierzęcej 
Income from animal  
production  

tys. zł 
thous. PLN 88,7 171,1 173,9 211,0 530,8 537,7 221,5 264,5 

Udział produkcji  
zwierzęcej  
w przychodach  
Share of animal  
production in the income 

% 26,9 33,7 57,9 63,8 75,9 79,6 53,3 59,0 

Udział dopłat  
bezpośrednich  
w przychodach  
Share of direct grants  
in the income 

% 17,8 18,0 10,0 9,8 6,5 7,3 11,4 11,4 

Udział zwrotu akcyzy  
i VAT w przychodach 
Share of excise and VAT 
refunds in the income 

% 3,8 2,1 1,6 1,2 1,3 1,5 2,1 1,5 

Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
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Mniejszy o kilka procent udział przychodów z produkcji rolniczej odnotowano  
w gospodarstwach konwencjonalnych, a udział produkcji zwierzęcej w przycho-
dzie wynosił ok. 60%. Gospodarstwa obszarowo największe, o średniej po-
wierzchni 60 ha UR i ekstensywnym systemie organizacji produkcji, uzyskują ok. 
60% przychodów z produkcji rolniczej, a udział produkcji zwierzęcej w ogólnych 
przychodach stanowił w nich od 26,9 do 33,7% w latach 2009 i 2010. Gospo-
darstwa te miały największy udział dopłat bezpośrednich (ok. 18%) i zwrotu po-
datku akcyzowego i podatku VAT (ok. 3%) w ogólnych przychodach. W gospo-
darstwach ekstensywnych i intensywnych wartość tych przychodów w ogólnej 
wartości przychodów była blisko o połowę mniejsza w porównaniu z gospodar-
stwami ekstensywnymi.  
 
Podsumowanie 
 
Na podstawie analizy bilansów działalności rolniczej gospodarstw rodzinnych 
stwierdzono, że gospodarstwa obszarowo mniejsze, ale o intensywnej organizacji 
produkcji blisko 80% swoich przychodów uzyskują z produkcji rolniczej z działu 
produkcji zwierzęcej. Znaczący udział w przychodach, w szczególności w gospo-
darstwach o ekstensywnym systemie produkcji rolniczej, stanowią dopłaty bezpo-
średnie. Ten rodzaj przychodu gospodarstw poprawia ich kondycję finansową  
i wpływa na zwiększenie dochodu. Potwierdzają to również inni autorzy, np. DY-
NOWSKA, ŁAPIŃSKA [2010] czy SZUK 2012]. Stwierdzono również, że dochód rodziny 
rolnika w znacznym stopniu jest kreowany przez intensywność organizacji pro-
dukcji i duży udział produkcji zwierzęcej. Zauważalny jest wzrost pogłowia zwie-
rząt oraz specjalizacja w ich utrzymaniu. Stopniowo zwiększa się powierzchnia 
użytków rolnych gospodarstw, co potwierdza również SZULC [2010].  
 
Nie zaobserwowano znaczących zmian w strukturze przychodów, rozchodów 
oraz dochodu rodziny rolnika w odniesieniu do wartości odnotowanych w 2009  
i 2010 r. Występujące niewielkie różnice w poszczególnych latach mogą być spo-
wodowane wahaniami cen skupu i cen środków do produkcji rolniczej.  
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RESULT BALANCE SHEET FOR A YEAR-LONG ACTIVITY OF THE FAMILY 
FARMS WITH VARIOUS SYSTEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 
Summary 

 
Balance sheet for activities of family farms was completed at three production or-
ganization systems: extensive, conventional and intensive one. Analysis was based 
on the data collected within NCBiR research project No.12.0043.06/2009. The study 
aimed at analysis of result balances for a year-long activities in 46 family farms of 
the acreage ranging from 8.56 to 150 ha AL, in the years 2009 and 2010. Production 
organization system was determined according to Kopeć’s random sampling 
method. It was stated that the farms with intensive production organization system 
achieved gross income over twice higher than the others. Approximately 80% in-
comes in this group came from agricultural production, while 75% were obtained 
from animal production. It was found also that within 2009–2010 only the farms with 
conventional system achieved higher gross incomes per ha AL. Farms with the in-
tensive system reached in 2010 lower agricultural gross incomes in comparison to 
2009. With increasing acreage of arable land the share of direct subsidies in farm 
incomes increased. The highest share of this element was in the extensive farms, 
amounting to nearly 18%. 
 
Key words: family farm, agricultural production system, intensity of production or-
ganization system, farm balance sheet 
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