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Abstract. Agricultural accounting is the most important information system in farms. The 
paper presents the degree of utilization of information derived from cost accounting in de-
cision-making in farms. The study was conducted in 2011 through direct interviews with 
farmers in 475 individual farms located throughout the country. The results indicate that 
farmers making decisions with the use of information from the cost accounting most often 
do not use only one cost system. The most common is the full cost accounting (i.e. direct 
and indirect cost jointly), followed by accounting of direct costs and the accounting of 
variable and fixed costs. The share of farms using other sources of information was only 
1.1%. In two farms, farmers did not use any system of cost accounting.  

Key words: use of cost accounting, process of decision-making, farms, management de-
cisions 

INTRODUCTION 

Agricultural accounting is the most important information system in agriculture, it 
includes all the records and calculations concerning the past, the present but also the 
future. Provides the figures for the analysis of farms and for planning [Ziętara 1995]. In 
Poland, agricultural accounting has a long tradition and it is believed that many farmers 
running development and market-oriented farms use information from the accounting 
system and cost accounting when making decisions on the farm [Kondraszuk 2009]. 
Decisions have a different range (strategic, tactical, operational), and their making re-
quires experience, knowledge and information (often processed) on the subject matter of 
the decision. Thus, in order for the farmer to make optimal decision, he must have ac-
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cess to such information. This includes information about the farm he runs, i.e. produc-
tion resources, inputs, production costs, unit capacities or volumes of individual goods 
produced. These data cannot be obtained from literature or from other sources, they 
come exclusively from the records of the events that have occurred in a particular farm. 

A certain percentage of farmers have access to such information. As part of the ac-
counting under the auspices of the Institute of Agricultural and Food Economics-NRI in 
Warsaw, farmers receive specially generated reports (conducting accountancy in Polish 
FADN system). Similarly, it is also the case of studies of agricultural products carried 
out in the Data Collection System for Agricultural Products AGROKOSZTY. Farmers 
participating in these studies receive reports that show the results of production activi-
ties in a particular farm against the average results for groups of farms. Based on the 
information received, the farmer and his counsellor can identify the strengths and weak-
nesses of the production. 

Regardless of the research carried out for IAFE-NRI, farmers often are required to 
collect and provide data describing the farm in economic and production terms to dif-
ferent offices (e.g. banks). It is a condition of applying for loans, investment financing 
by the European Union or required for other reasons. In this regard, farmers often use 
professional help of those working in the agricultural advisory services. Those condi-
tions suggest that farmers have support, access, and may use the test results and provid-
ed knowledge when taking management decisions on the farm. However, that finding 
cannot be generalized for all individual farms in the country. It concerns mainly eco-
nomically stronger and developmentally oriented farms. 

Various factors are important in the process of decision-making, e.g. information, 
knowledge, but also observation and analysis of reality, they can be described as the 
main determinants of rational choices. However, in the literature there are also other 
factors described by researchers. Sowell [1996] emphasizes the key role of knowledge, 
points out that turning ideas into valuable knowledge is the basis for the guidance of 
thought processes in decision-making. Adair [2011] identified three basic functions in 
the thought process oriented to achieve a specific purpose: analysis, synthesis and val-
uation – subconscious and emotions play an important role and affect the rational, ana-
lytical thinking. Blake [2010] also considers that, in practice, a substantial part of the 
decision is formed under the influence of intuition and emotion. According to Szapiro 
[1993] “emotions impact by reference to the hierarchy of values, having an impact on 
the modification of evaluations and the speed of information processing during deci-
sion-making, they also make an assessment of what caused it”. Operation under time 
pressure, fear of error, the stress resulting from the general uncertainty as to the antici-
pated effects of the choices made, are considered to be widely prevalent factors that 
present themselves in the decision-making process. This situation applies to companies 
operating in various industries, including farms. 

In the economy based on an ongoing competition and rivalry, farms where the own-
ers seek to increase their knowledge are more likely to develop and survive. All new 
trends in agriculture are connected with greater knowledge demand and usage. New 
solutions used at the microeconomic level are related e.g. to sustainable development of 
agriculture, integrated production, biotechnology, especially precise agriculture and 
decision support systems.  

Farmer manages in a changing environment, with access to more and more diverse 
means of production. However, the important thing is not only to use them, but also the 
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timing of introducing them. There is a phenomenon known as “technological mill”, 
which excludes the producers who are late with the implementation of technological 
progress from the market. This may be fault of the farmer who does not understand the 
need for change, or not by his fault, but due to lack of funds or small-scale production 
[Klepacki 2005]. 

DESCRIPTION OF SURVEYS 

The primary objective of cost accounting is to provide users with economic infor-
mation necessary to assess the economic business and make rational economic deci-
sions. Costs incurred on the farm are the result of ongoing operational decisions made 
by the farmer and long-term strategic decisions, and the desire to cut costs is a way to 
increase income. In 2011, a survey was conducted whose main objective was to exam-
ine the hypothesis on the extent of utilization of information from the cost accounting 
systems1 in management decisions taken by farmers on individual farms. Records of 
costs allows to recognise the level of costs and results achieved. 

The study was conducted through direct interviews. A specially prepared question-
naire was used which included questions about the tested subject. The survey was also 
designed to determine the reasons why information from the cost accounting is not used 
by farmers, and to determine whether in the near future they intend to use it. The aim of 
the study was the review the rationale for management decisions taken on the farm, i.e. 
to identify priorities, as farmers understand it. Thus, the main areas of application of 
information generated in a variety of cost accounting systems were selected. The study 
also identified types of specialized software used by farmers when making decisions. 
The study distinguishes the following steps2: 

1. defining hypotheses, 
2. choosing methods and research objects, 
3. designing the study, 
4. ensuring credibility and reliability of the study, 
5. collecting data, 
6. evaluating and analysing data. 

Ad 1. Defining hypotheses 

In order to accomplish the main objective of the survey the study carried out verifi-
cation of hypothesis: 

– farmers running development farms3 use the information generated by the cost ac-
counting systems for making management decisions, 

                                                           
1 The cost accounting distinguishes typical operations of systems, i.e. input, processing and output. 

Cost accounting system is a system of information processing, it covers a series of structured and logi-
cally interrelated activities [Nowak and Wierzbiński 2010]. 

2 The stages of the study are consistent with the stages of empirical research in management 
accounting [Ryan et al. 2002].  

3 Developing farms are the units which in comparison with the other stand a good technical 
equipment, modern organization and efficient management [Woś 1996]. Development connects to 
market orientation and competitiveness of farms [Karwat-Woźniak 2005]. 
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Ad 2. Choosing methods and research objects 

The survey included 714 individual farms, which in 2011 conducted research in the 
Data Collection System for Agricultural Products AGROKOSZTY. In accordance with 
the applied methodology, farms were selected for survey for a specific purpose4 from  
a sample, which is in the field of observation of Polish FADN. The result of this ap-
proach is that the analysed sample is not representative. These are the units located 
throughout the country and capable of reaching a higher level of production than all 
individual farms in the country.  

Ad 3. Designing the study 

To investigate the prevalence of information from the cost accounting for making 
management decisions in farms, the study used three groups of questions, which charac-
terized:  

1. the cost accounting system used in the farm or other methods of decision support, 
the cost accounting system which in the near future farmers intend to use and the 
reasons why they do not use any of them, 

2. specialized software used on the farm, 
3. basic premises and goals of management decisions made by farmers. 

The selection of questions was made with regard to the purpose of the study and the 
circumstances where information collected so far will be used. It was also important to 
determine the type of cost accounting system, which is mostly used by farmers. The 
basic criterion to separate cost accounting systems included in the survey was the cost 
allocation method, i.e.:  

– according to place of cost generation – direct and indirect,  
– according to the response to changes in the level of production – variable and 

fixed,  
– other separation methods used in modern cost accounting systems (e.g. in activity 

based costing allocation of indirect costs according to activities and processes 
which generate costs). 

Ad 4. Ensuring credibility and reliability of the study  

During the preparation and conduct of surveys, the activities were undertook to 
guarantee the credibility (structural, internal, external) and reliability of the survey. The 
applied action can be described as follows: 

– structural reliability – the design of the survey was preceded by studies of litera-
ture, which enabled the selection of appropriate theoretical concepts. Credibility 
was also ensured through discussions with IAFE-NRI employees and outside ex-
perts who have contact with farmers; 

– internal credibility – for the fulfilment of this condition, a conscious choice was 
made of people to interview farmers. They were employees of agricultural adviso-
ry centres conducting research for IAFE-NRI and very knowledgeable in a partic-
ular subject area. Issues covered in the survey was not unfamiliar to the farmers 

                                                           
4 The condition for selecting farms is that they conduct production activity chosen during for re-

search in a given year and the scale of production, which in most units indicates the commodity nature 
of the activity. 
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due to participation in other studies (e.g. in AGROKOSZTY, Polish FADN) and 
the possibility to see the included detailed description of the problem; 

– external credibility – there was the difficulty of comparing the results of the study 
with the results of other authors. At the time of preparing to print, there are no 
other studies on the use of cost accounting systems in making decisions on the 
farm. It should be noted that due to the non-random selection of the sample, the 
results cannot be generalized in a statistical manner for all of the country's indi-
vidual farms; 

– reliability – in order to ensure the reliability of research, appropriate procedures 
and methods of documentation were established. An interview with a farmer was 
registered in the form of a survey, then information was entered into a specially 
prepared module of a computer programme to create an electronic database. 

Ad 5. Collecting data 

The study on the prevalence and extent of use of the concept of cost accounting in 
management decision-making covered 714 individual farms (farmers of 239 farms did 
not participate in the survey). Surveys in the electronic version were obtained from 475 
farms, none of them has been rejected. This means that the share of received properly 
filled questionnaires was 66.5%. Answering questions in the survey was completely 
voluntary and therefore required the consent and willingness of the farmer, and not all 
farmers understand the significance of such studies or not have the free time to partici-
pate in them. Lack of surveys mistakenly loaded was due to the application of algo-
rithms that blocked wrong surveys. The programme detected logical mistakes and not 
allowed to continue. The relatively high percentage of correctly completed question-
naires resulted also from the fact that the author has been in contact with the people 
carrying out the interviews with farmers and the expertise of these individuals. 

Ad 6. Evaluating and analysing data 

The final stage of the study was to assess and analyse documents stored in electronic 
form. The research material was verified in terms of compatibility, then processed in 
order to generate results. The study used descriptive analysis. 

USE OF COST ACCOUNTING FOR MAKING DECISIONS ON SURVEYED 
FARMS 

Decision in a very general sense can be interpreted as “resolution resulting from 
choice made by man” [Słownik..., access: December 2012]. Thus, the decision is when 
there are alternatives – the possibility of making a voluntary choice, which is conscious, 
rational, well-considered and intentional.  

Any reasonably taken decision should be the result of considerations focused on 
making a choice of such option that will create a real chance of achieving the desired 
objectives. It should take into account available resources (tangible and intangible) and 
financial capabilities, as well as applicable laws (e.g. acts, regulations). Additionally, 
one must take into account not only the current benefits, but primarily predict the con-
sequences of proposed decisions (e.g. economic, social).  
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Based on information collected from farmers participating in the survey, one can de-
termine that for the vast majority of them, the costing results were helpful in decision-
making on the farm. To illustrate this phenomenon farms were divided by the cost ac-
counting system used – Table 1. 

Table 1. Use of cost accounting systems when making management decisions in farms (research 
sample – 475 farms) 

Tabela 1. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów przy podejmowaniu decyzji zarządczych  
w gospodarstwie rolnym (próba badawcza – 475 gospodarstw) 

Specification  
Wyszczególnienie  

Use of concept of cost accounting:  
Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów:  

only one 
tylko jednej 

one and more* 
jednej i więcej* 

number  
of farms 
liczba 

gospodarstw 

share  
in sample 

udział  
w próbie 

(%) 

number  
of farms 
liczba  

gospodarstw 

share  
in sample 

udział  
w próbie 

(%) 

Direct costs according to the methodology  
in AGROKOSZTY 
Koszty bezpośrednie, według metodyki  
w systemie AGROKOSZTY 

135 28.4 208 43.8 

Direct and indirect costs jointly  
Koszty bezpośrednie i pośrednie łącznie  

210 44.2 314 66.1 

Variable and fixed costs  
Koszty zmienne i stałe  

20 4.2 71 15.0 

Other 
Inne 

3 0.6 5 1.1 

*Farmers could give more than one answer. 
Source: own study based on survey results. 
*Rolnicy mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

Farms, which used the results of only one system of cost accounting in the research 
sample accounted for about 77%. Most farms used the results generated in the account-
ing of direct and indirect costs jointly – 44.2% (210 farms). These were followed by 
farms that used only accounting of direct costs (according to the methodology used in 
AGROKOSZTY) – their share was 28.4% (135 farms). The concept of accounting vari-
able and fixed costs, i.e. the accounting conducted at the planning stage and showing the 
variation of costs against the changes in production volume, was used in 20 farms 
(4.2%). Other sources of information were used only in three farms, their share in the 
study sample was marginal (0.6%).  

When analysing the prevalence of cost accounting as a tool to support decision-
making in farms, attention is paid to frequent use of more than one system of cost ac-
counting. It is likely that farmers use a variety of sources and “a combination of infor-
mation”, depending on the needs. This is undoubtedly a positive sign of creativity in the 
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search for a way to solve the problem and make rational decisions. It should be noted 
that compared to the approach that only uses the information generated by a single sys-
tem of cost accounting, the order has not changed, if at the same time farmers used more 
than one system of cost accounting (Table 1).  

It should be noted that the study sample numbering 475 farms included five which 
used other sources of information and farmers take into account other premises when 
making decisions. Farmers from three farms declared the use of the information gener-
ated in the Polish FADN accounting system, and farmers from two farms declared the 
use of projected level of prices of means of production and sales prices of manufactured 
products as a basis for decision-making. 

At present, a measure of competitive farms is often the effective use of information. 
In commodity farms that are enterprises, the complexity of management decisions con-
tinues to grow and the complexity of the problems to be solved increases. The result is 
that effectiveness of both proper analysis of specific situations and decisions may be 
lower. In this situation, farmers should use the tools to support them in this process.  
In this regard it is worth emphasizing that almost 33% of farms intend to implement the 
idea of cost accounting for decision-making in agriculture (Table 2). 

Table 2. Farms planning to implement one of the cost accounting systems for decision-making 
Tabela 2. Gospodarstwa, które planują wdrożenie jednej z koncepcji rachunku kosztów do proce-

su decyzyjnego 

Specification  
Wyszczególnienie 

Number of farms  
Liczba gospodarstw

Share in sample 
Udział w próbie 

(%) 

Direct costs according to the methodology in AGROKOSZTY  
Koszty bezpośrednie, według metodyki w systemie AGROKOSZTY 

84 17.7 

Direct and indirect costs jointly  
Koszty bezpośrednie i pośrednie łącznie 

43 9.1 

Direct and indirect costs jointly  
Koszty zmienne i stałe 

27 5.7 

Other 
Inne 

1 0.2 

Total 
Razem 

155 32.7 

Source: own study based on survey results. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

Most farms (84) intend to use a system of direct costs. They are followed by farms 
willing to use full cost accounting5, i.e. direct and indirect costs jointly (43), and farms 
which have declared their willingness to implement accounting of variable and fixed 
costs (27).  

                                                           
5 Full cost accounting is based on the assumption that all costs (including indirect costs) have 

been incurred in relation to production of specific products, i.e. they must be fully “settled” for the 
products. 
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It should be noted that the first two cost accounting systems are carried out in an ex 
post manner. Direct costs, as the costs of products in the register, are recognized directly 
from the relevant source documents. However, indirect costs are treated as common 
costs for all products. Both accounts, i.e. direct costs and full costs concern the present 
or the past and allow for control, analysis and evaluation of production processes.  

The advantage of full cost accounting, however, is that it gives a picture of the long-
lasting situation, limits the seasonality factor, which helps in making long-term deci-
sions. However, its usefulness is limited in operational management. In short-term deci-
sion-making and evaluation of internal operations of a farm (e.g. individual branches, 
productions activities), variable costing is more useful than the full cost accounting. It 
allows for evaluation and analysis of e.g. alternatives or production lines. 

The decision-making process should encourage farmers to seek out and evaluate dif-
ferent options. Each choice carries consequences, so it is important to make informed 
and confident decisions. Cost analysis is one of the fundamental measures of assessing 
the cost of a specific project or activity in the farm. 

In this context, it should be noted that two farms (0.4%) of the survey sample num-
bering 475 units did not use any system of cost accounting to support decision-making. 
The reason, in the opinion of farmers, was lack of time due to intensive production on 
the farm, which prevented the use of such tools. 

COMPUTER SOFTWARE TO ASSIST IN DECISION-MAKING ON THE 
FARM 

The survey questionnaire helped to identify other types of support, i.e. computer 
software used by farmers in decision-making. Percentage of farms using such aid was 
not large, only 1.9% (9 farms), but it is an evidence of a professional approach of some 
farmers. In one farm, farmers used two programs (relates to items 4 and 5). Names of 
software are listed according to information obtained from the farmers:  

1. agrar office,  
2. direct costs,  
3. plano RS,  
4. Ramzes – software to assess VAT,  
5. software to maintain operation sheets on the farm, 
6. software to assess VAT (small accounting), 
7. NAW – fertilizer software, 
8. software – technology of potatoes production, 
9. own software for invitations and received piglets, 

10. zootechnik. 

The results show that the value of knowledge is appreciated. Agriculture in the 
twenty-first century is more and more complicated, therefore, it requires more 
knowledge and different sources of information. However, one should note that for 
many, the problem is not knowledge itself, but its use in practice. Use of specialized 
software proves, however, that in this case the acquired knowledge is applied. 

Other studies also point to the use of computer software to supporting the operation 
of a farm and enabling access to information related to agriculture. Farmers willingly 
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use the software relating to fertilization and plant protection and facilitating the filling 
in of applications for subsidies, and others regarding support from the EU. Subsequent-
ly, they are interested in applications used to create the history of fields, determining 
feed rations and organisation of work in the field. It should be noted that the younger 
the farmers, the greater the share of positive responses in terms of the assessment of 
whether to use computer software to support work on the farm [Francik 2010]. 

MAIN OBJECTIVES OF MANAGEMENT DECISIONS TAKEN  
IN SURVEYED FARMS 

In the modern (developing) farm, one sees all sorts of decisions, which, depending 
on the complexity of the problems and situations in which they are handled, are differ-
ent from each other in many aspects. Farming means to constantly make decisions, e.g. 
on production and organization, and the farmer is fully responsible for their effects. 
Approach to each of the decision-making processes should be considered individually, 
each decision requires involvement of other forces, resources, information, and other 
activities aimed at maximizing the accuracy of the decision. Taking into account the 
types of problems to solve, and their scope and horizon, the decisions can be divided 
into strategic, tactical and operational. 

In the survey, farmers were asked to indicate the main objectives for the manage-
ment decisions taken on the farm. The answers, collected in nine thematic sections, 
were ranked in order of the purposes from the most to the least mentioned (Table 3).  

On the basis of the declaration of farmers, one can see that the vast majority of deci-
sions are long-term decisions, they define tasks and directions of farms. Fulfilment of 
the main objective is often associated with the fulfilment of others that so to say, sup-
port the main objective. For most farmers, the main premise in the decision-making 
process was the increase in farm income; 400 farmers (84.2%) of the survey sample 
numbering 475 farms declared for it. It is quite natural, income determines both the 
level of consumption and accumulation on the farm. Therefore it expresses the material 
interest of a farmer in a most synthetic way. 

Farmers could give more than one answer, thus clarifying other objectives that must 
be met at the same time. Therefore, the second criterion of management decision-
making should be modernisation of farms, primarily through investments in buildings 
and equipment – 297 farmers (62.5%) declared for it. Running a debt and risk-free farm 
was declared for by 275 (57.95%) farmers and farm specialisation by 173 farmers 
(36.4%). Much less important were: raising professional qualifications (declared by 
15.8% of farmers), cooperation with other farmers, e.g. through the creation of producer 
groups (12.8%), taking up new activities, e.g. agritourism (3.4%), or switching to organ-
ic farming (2.1%). 

Regardless of these reasons for taking management decisions, farmers gave other as 
well, these were: increase in income through off-farm activities (e.g. provision of ser-
vices), work outside own farm, providing markets for manufactured products, as well as 
the use of the maximum number of EU assistance programmes. These farms, however, 
accounted for only 1.7% in the research sample. 



A. Skarżyńska 

Journal of Agribusiness and Rural Development 

250 

Table 3. Main objectives of management decisions in farms 
Tabela 3. Główne cele decyzji zarządczych w gospodarstwach rolnych 

Specification  
Wyszczególnienie 

Number  
of farms* 

Liczba  
gospodarstw* 

Share in sample 
Udział w próbie 

(%) 

Increase in farm income  
Wzrost dochodów z gospodarstwa 

400 84.2 

Modernization of farm by investing, e.g. in buildings, machinery  
Modernizacja gospodarstwa przez inwestycje, np. w budynki, maszyny 

297 62.5 

Running a debt and risk-free farm  
Utrzymanie gospodarstwa wolnego od długów i ryzyka 

275 57.9 

Farm specialisation  
Specjalizacja gospodarstwa 

173 36.4 

Raising professional qualifications of a farmer  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolnika 

75 15.8 

Cooperation with other farmers, e.g. creating producer groups  
Współpraca z innymi rolnikami, np. tworzenie grup producentów 

61 12.8 

Taking up new activities, e.g. agrotourism, processing  
Podjęcie nowych działalności, np. agroturystyka, przetwórstwo 

16 3.4 

Switching to organic farming  
Przestawienie gospodarstwa na ekologiczne 

10 2.1 

Other 
Inne 

8 1.7 

*Farmers could give more than one answer. 
Source: own study based on survey results. 
*Rolnicy mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

In summary, farmers usually set more than one objective when taking management 
decisions. Only 51 (10.7%) farmers declared one objective. Most often it was two or 
three objectives, the share in the sample of such farms amounted to 35.2% (167 farms) 
and 31.8% (151 farms) respectively. Four objectives were declared by 68 farmers 
(14.3%), more, i.e. from 5 to 7, by 25 and fewer farmers.  

SUMMARY 

Farm management is a dynamic and complex process, it requires a pro-active ap-
proach of the farmer, and this in turn requires a high level of technical and economic 
knowledge. The results show that the information generated by cost accounting systems 
are helpful for farmers in making management decisions on the farm. Farmers most 
often used more than one cost accounting. However, when analysing individual ac-
counts, most farmers (44.2%) used full cost accounting (i.e. direct and indirect cost 
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jointly). They were followed by farms using the direct cost accounting (28.4%) and 
variable and fixed cost accounting (4.2%). The share of farms using other sources of 
information was marginal (0.6%). This means that farms using only one system of cost 
accounting in a sample of 475 farms accounted in total for about 77%. However, ma-
jority of farmers used various sources and “combination of information”, which means 
that depending on the needs, they used information generated not only by one cost ac-
counting system. In two farms, farmers did not use any system of cost accounting.  

In the future, in almost 33% of the surveyed farms, farmers intend to implement the 
idea of cost accounting in the decision-making process; majority declared the imple-
mentation of the direct cost system. Studies have shown that farmers also use special-
ized computer software in the management process. The percentage of such farms was 
not big (1.9%), but this is an evidence of the need and desire of farmers to expand their 
knowledge, while applying it in practice. Farmers usually set more than one objective 
when taking management decisions. However, for most farmers, the main premise in 
decision-making was an increase in income, followed by farm modernization. 

The counting of cost in the farms, unfortunately is not very common. Considerations 
of costs however are justified, their amount is a factor in profitability, and some of costs 
significantly depend on the farmer. Accounting and cost accounting as a management 
tool is acceptance in the minds of managers of farms. More and more farmers analyses 
the processes in farms and their economic effects. Accounting becomes useful for 
farmer and begins to be a part of his works and skills. 
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RACHUNEK KOSZTÓW JAKO METODA WSPOMAGANIA DECYZJI 
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE 

Streszczenie. Celem pracy było zbadanie stopnia wykorzystywania informacji z rachunku 
kosztów w procesie decyzyjnym gospodarstw. Badania przeprowadzono w 2011 roku me-
todą wywiadu bezpośredniego z rolnikami, w 475 indywidualnych gospodarstwach rol-
nych położonych na terenie całego kraju. Wyniki wskazują, że rolnicy, podejmując decy-
zje, wykorzystują informacje z rachunku kosztów, najczęściej więcej niż jednego. Naj-
bardziej rozpowszechniony jest rachunek kosztów pełnych (tzn. bezpośrednich i pośred-
nich łącznie), na kolejnej pozycji znalazł się rachunek kosztów bezpośrednich, a następnie 
rachunek kosztów zmiennych i stałych. Udział gospodarstw korzystających z innych źró-
deł informacji (rachunkowość Polski FADN, poziom cen środków produkcji i cen produk-
tów rolnych) wynosił tylko 1,1%. Natomiast w dwóch gospodarstwach z próby rolnicy nie 
korzystali z żadnego systemu rachunku kosztów. Jednak w przyszłości prawie w 33% ba-
danych gospodarstwach rolnicy zamierzają zaimplementować ideę rachunku kosztów do 
procesu decyzyjnego, większość zadeklarowała wdrożenie systemu kosztów bezpośred-
nich. Rolnicy, podejmując decyzje, korzystają także z innych form wsparcia niektórzy po-
siadają specjalistyczne oprogramowanie, ale ich udział w próbie nie był duży, zaledwie 
1,9%. Świadczy to jednak o zapotrzebowaniu na wiedzę rolników i chęci do jej poszerza-
nia, a jednocześnie stosowania w praktyce. 

Słowa kluczowe: wykorzystanie rachunku kosztów, podejmowanie decyzji, gospodar-
stwo rolne, decyzje zarządcze 
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RACHUNEK KOSZTÓW 
JAKO METODA WSPOMAGANIA DECYZJI 
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE 

Aldona Skarżyńska 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie 

Abstrakt. Rachunkowość rolna jest najważniejszym systemem informacyjnym w gospo-
darstwach rolnych. W pracy przedstawiono stopień wykorzystywania informacji pocho-
dzących z rachunku kosztów w procesie decyzyjnym gospodarstw. Badania przeprowa-
dzono w 2011 roku metodą wywiadu bezpośredniego z rolnikami, w 475 indywidualnych 
gospodarstwach rolnych położonych na terenie całego kraju. Wyniki wskazują, że rolnicy, 
podejmując decyzje, wykorzystują informacje z rachunku kosztów; najczęściej nie korzy-
stają tylko z jednego systemu kosztów. Najbardziej rozpowszechniony jest rachunek 
kosztów pełnych (tzn. bezpośrednich i pośrednich łącznie), na kolejnej pozycji znalazł się 
rachunek kosztów zmiennych i stałych, a następnie rachunek kosztów bezpośrednich. 
Udział gospodarstw korzystających z innych źródeł informacji wynosił tylko 1,1%. Na-
tomiast w dwóch gospodarstwach z próby rolnicy nie korzystali z żadnego systemu ra-
chunku kosztów.  

Słowa kluczowe: wykorzystanie rachunku kosztów, podejmowanie decyzji, gospodar-
stwo rolne, decyzje zarządcze 

WPROWADZENIE 

Rachunkowość rolna jest najważniejszym systemem informacyjnym w gospodar-
stwach rolnych, obejmuje ogół zapisów i obliczeń dotyczących przeszłości, teraźniej-
szości, a także przyszłości. Dostarcza danych liczbowych do analizy działalności go-
spodarstwa oraz na potrzeby planowania [Ziętara 1995]. W Polsce rachunkowość rolna 
ma długą tradycję i ocenia się, że wielu rolników prowadzących gospodarstwa rozwo-
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jowe i nastawione rynkowo korzysta z informacji pochodzących z systemu rachunko-
wości i rachunku kosztów przy podejmowaniu decyzji w gospodarstwach [Kondraszuk 
2009]. Decyzje mają różny zasięg (strategiczny, taktyczny, operacyjny), a ich podej-
mowanie wymaga doświadczenia, wiedzy oraz informacji (często przetworzonych), 
dotyczących przedmiotu decyzji. Tak więc aby rolnik mógł podjąć optymalną decyzję, 
musi mieć dostęp do takich informacji. Są to między innymi informacje o gospodar-
stwie, które prowadzi, tzn. o zasobach produkcyjnych, poniesionych nakładach, kosz-
tach produkcji, jednostkowych wydajnościach czy ilości wytworzonych produktów. 
Danych tych nie można uzyskać z literatury ani z innych źródeł, pochodzą one wyłącz-
nie z ewidencji zdarzeń, które zaszły w konkretnym gospodarstwie. 

Pewien odsetek rolników ma dostęp do takich informacji. W ramach rachunkowości 
prowadzonej pod patronatem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej – PIB w Warszawie rolnicy prowadzący rachunkowość w systemie Polski FADN 
otrzymywali w latach ubiegłych, a także obecnie, specjalnie dla nich generowane rapor-
ty. Podobnie było w przypadku badań produktów rolniczych realizowanych w Systemie 
Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY. Dla rolników uczestni-
czących w tych badaniach są generowane raporty, które przedstawiają wyniki działalno-
ści produkcyjnej w konkretnym gospodarstwie na tle średnich wyników w grupach 
gospodarstw. Na podstawie otrzymanych informacji rolnik oraz współpracujący z nim 
doradca mogą rozpoznać słabe i mocne strony prowadzonej produkcji. 

Niezależnie od badań prowadzonych dla IERiGŻ-PIB, rolnicy często są zobligowani 
do zgromadzenia i dostarczenia do różnych urzędów (np. banków) danych charaktery-
zujących gospodarstwo od strony produkcyjno-ekonomicznej. Jest to warunek ubiega-
nia się o kredyty, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, lub też jest 
wymagane z jeszcze innych względów. Rolnicy często korzystają wtedy z fachowej 
pomocy osób pracujących w doradztwie rolniczym. Przesłanki te sugerują, że rolnicy 
mają wsparcie, dostęp i mogą korzystać z wyników badań i przekazywanej im wiedzy, 
podejmując decyzje zarządcze w gospodarstwie rolnym. Tego stwierdzenia nie można 
jednak przenosić na ogół gospodarstw indywidualnych w kraju. Dotyczy ono głównie 
jednostek silniejszych ekonomicznie i nastawionych rozwojowo. 

W procesie podejmowania decyzji ważne są różne czynniki, np. informacja, posia-
dana wiedza, ale także obserwacja i analiza rzeczywistości; można je określić jako 
główne determinanty racjonalnych wyborów. Jednak w literaturze można spotkać także 
inne czynniki, które są opisywane przez badaczy. Sowell [1996] akcentuje kluczową 
rolę wiedzy i zaznacza, że przekształcanie pomysłów w wartościową wiedzę stanowi 
podstawę dla ukierunkowania procesów myślowych w trakcie podejmowania decyzji.  
Z kolei Adair [2011] w procesie myślowym zorientowanym na osiągnięcie konkretnego 
celu wyróżnił trzy podstawowe funkcje: analizę, syntezę i wartościowanie – ważną rolę 
odgrywają w nim podświadomość i emocje, które oddziałują na racjonalne, analityczne 
myślenie. Blake [2010] także uważa, że w praktyce znaczna część decyzji powstaje pod 
wpływem intuicji oraz emocji. Według Szapiro [1993, s. 151-152] „emocje oddziałują 
poprzez odwołanie do hierarchii wartości, mając wpływ na modyfikację ocen i szybkość 
przetwarzania informacji w czasie procesu decyzyjnego, powodują też ocenę tego, co je 
wywołało”. Działanie pod presją czasu, obawa przed popełnieniem błędu i stres wyni-
kający z ogólnej niepewności w odniesieniu do przewidywanych skutków dokonywa-
nych wyborów są uważane za powszechnie występujące czynniki, które dają o sobie 
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znać w procesie decyzyjnym. Sytuacja ta dotyczy przedsiębiorstw działających w róż-
nych branżach, także gospodarstw rolnych. 

W gospodarce opartej na ciągłej konkurencji i rywalizacji większe szanse na rozwój 
i przetrwanie mają gospodarstwa, których właściciele dążą do zwiększenia posiadanej 
wiedzy. Wszystkie nowe tendencje w rolnictwie wiążą się z większym jej wykorzysta-
niem. Nowe rozwiązania stosowane na poziomie mikroekonomicznym są związane  
np. ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa, produkcją integrowaną, biotechnologią,  
a zwłaszcza rolnictwem precyzyjnym i systemami wspomagania decyzji.  

Rolnik gospodaruje w zmieniającym się otoczeniu, z dostępem do coraz większej 
ilości różnorodnych środków produkcji. Jednak ważne jest nie tylko ich stosowanie, 
lecz także czas wprowadzenia. Istnieje bowiem zjawisko, określane jako „młyn techno-
logiczny”, które powoduje wyrzucanie z rynku producentów spóźniających się z wdra-
żaniem postępu technologicznego. Może to być zawinione przez rolnika, który nie ro-
zumie potrzeby zmian, lub też niezawinione, ale ze względu na brak środków finanso-
wych czy małą skalę produkcji [Klepacki 2005]. 

OPIS BADAŃ ANKIETOWYCH 

Podstawowym celem rachunku kosztów jest dostarczenie użytkownikom informacji 
ekonomicznych niezbędnych do oceny prowadzonej działalności i podejmowania racjo-
nalnych decyzji ekonomicznych. Koszty ponoszone w gospodarstwie są skutkiem bie-
żących decyzji operacyjnych podejmowanych przez rolnika oraz długotrwałych decyzji 
strategicznych, a dążenie do obniżenia kosztów jest sposobem na zwiększenie dochodu. 
W 2011 roku przeprowadzono badania ankietowe, których głównym celem było zwery-
fikowanie hipotezy o stopniu wykorzystania informacji pochodzących z systemów ra-
chunku kosztów1 w decyzjach zarządczych podejmowanych przez rolników w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych. Ewidencja kosztów umożliwia stwierdzenie, jaki był 
poziom kosztów i uzyskane rezultaty.  

Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego. Użyto do tego specjal-
nie przygotowanej ankiety, która zawierała odpowiednio zaprojektowane pytania doty-
czące badanego zagadnienia. Ankieta miała także na celu określenie przyczyn, z powo-
du których informacje pochodzące z rachunku kosztów nie są wykorzystywane przez 
rolników oraz ustalenie, czy w najbliższej przyszłości zamierzają z nich korzystać. 
Celem badania była również weryfikacja przesłanek dla decyzji zarządczych podejmo-
wanych w gospodarstwach rolnych, czyli w rozumieniu rolników identyfikacja prioryte-
tów. Wyodrębniono tym samym główne obszary zastosowania informacji generowa-
nych w różnych systemach rachunku kosztów. Zidentyfikowano również rodzaje spe-
cjalistycznego oprogramowania komputerowego, z którego korzystali rolnicy, podejmu-
jąc decyzje. W przeprowadzonym badaniu wyróżniono następujące etapy2: 

1. zdefiniowanie hipotez badawczych, 

                                                           
1 W rachunku kosztów wyróżnia się typowe czynności systemów, tj. wejście, przetwarzanie  

i wyjście. System rachunku kosztów to system przetwarzania informacji, który obejmuje ciąg 
uporządkowanych i logicznie ze sobą powiązanych czynności [Nowak i Wierzbiński 2010]. 

2 Etapy, w których prowadzono badania, są zgodne z etapami badań empirycznych w rachun-
kowości zarządczej [Ryan i in. 2002].  
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2. wybór metod i obiektów badawczych, 
3. zaprojektowanie badania, 
4. zapewnienie wiarygodności i rzetelności badania, 
5. zbieranie danych, 
6. ocena i analiza danych. 

Ad 1. Zdefiniowanie hipotez badawczych 

Dla zrealizowania głównego celu badań ankietowych przeprowadzono weryfikację 
hipotezy: 

– rolnicy prowadzący gospodarstwa rozwojowe3 korzystają z informacji generowa-
nych przez systemy rachunku kosztów przy podejmowaniu decyzji zarządczych. 

Ad 2. Wybór metod i obiektów badawczych 

Badaniem ankietowym objęto 714 indywidualnych gospodarstw rolnych, w których 
w 2011 roku prowadzono badania w Systemie Zbierania Danych o Produktach Rolni-
czych AGROKOSZTY. Zgodnie ze stosowaną metodologią, gospodarstwa do badań są 
wybierane w sposób celowy4 z próby, która znajduje się w polu obserwacji Polskiego 
FADN. Skutkiem takiego podejścia jest to, że analizowana próba nie jest reprezenta-
tywna. Wybrane gospodarstwa są położone na terenie całego kraju i osiągają wyższy 
poziom produkcji niż ogół gospodarstw indywidualnych w kraju.  

Ad 3. Zaprojektowanie badania 

Do zbadania stopnia rozpowszechnienia informacji pochodzących z rachunku kosz-
tów do podejmowania decyzji zarządczych w gospodarstwach rolnych wykorzystano 
trzy grupy pytań, które charakteryzowały:  

1. wykorzystywany w gospodarstwie system rachunku kosztów lub inne metody 
wspomagania decyzji, system rachunku kosztów, z którego w najbliższym czasie 
rolnicy zamierzają skorzystać oraz powody, dla których nie korzystają z żadnego, 

2. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w gospodar-
stwie, 

3. podstawowe przesłanki i cele podejmowanych przez rolników decyzji zarząd-
czych. 

Wyboru pytań dokonano, mając na uwadze cel badania oraz przesłanki, którym mają 
służyć zebrane informacje. Ważne było również określenie rodzaju systemu rachunku 
kosztów, który jest najczęściej wykorzystywany przez rolników. Podstawowym kryte-

                                                           
3 Za gospodarstwa rozwojowe uznaje się jednostki, które w porównaniu z innymi wyróżniają 

się dobrym wyposażeniem technicznym, nowoczesną organizacją i sprawnym zarządzaniem 
[Woś 1996]. Z rozwojem łączy się prorynkowe nastawienie i konkurencyjność gospodarstw 
[Karwat-Woźniak 2005]. 

4 Warunkiem doboru gospodarstw jest prowadzenie działalności produkcyjnej wytypowanej 
w danym roku do badań i skala produkcji, która w większości jednostek wskazuje na towarowy 
charakter tej działalności. 
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rium wyodrębnienia systemów rachunku kosztów ujętych w badaniu był sposób podzia-
łu kosztów, tzn.:  

– według miejsc powstawania – na bezpośrednie i pośrednie,  
– według reakcji na zmiany w poziomie produkcji – na zmienne i stałe,  
– inne sposoby stosowane w nowoczesnych systemach rachunku kosztów (np. w ra-

chunku kosztów działań podział kosztów pośrednich według działań i procesów 
generujących koszty). 

Ad 4. Zapewnienie wiarygodności i rzetelności badania 

W czasie przygotowywania i przeprowadzania badań ankietowych podjęto działania, 
które miały zagwarantować wiarygodność (konstrukcyjną, wewnętrzną, zewnętrzną)  
i rzetelność badania. Zastosowane działania można opisać w następujący sposób: 

– wiarygodność konstrukcyjna – zaprojektowanie badania ankietowego poprzedzo-
no studiami literaturowymi, które umożliwiły wybór odpowiednich koncepcji teo-
retycznych. Wiarygodność starano się również zapewnić przez dyskusje z pra-
cownikami IERiGŻ-PIB oraz z ekspertami zewnętrznymi, którzy mają kontakt  
z rolnikami; 

– wiarygodność wewnętrzna – dla spełnienia tego warunku świadomie dokonano 
wyboru osób do przeprowadzenia wywiadu z rolnikiem. Byli to pracownicy 
ośrodków doradztwa rolniczego prowadzący badania dla IERiGŻ-PIB, o dużej 
wiedzy w danym obszarze tematycznym. Problematyka ujęta w ankiecie nie była 
obca również rolnikom ze względu na udział w innych badaniach (np. w systemie 
AGROKOSZTY, Polski FADN) oraz możliwość wglądu w dołączony do ankiety 
szczegółowy opis zagadnienia; 

– wiarygodność zewnętrzna – wystąpiła trudność z porównaniem wyników prze-
prowadzonego badania z wynikami uzyskanymi przez innych autorów. W czasie 
przygotowywania publikacji do druku nie znano wyników innych badań dotyczą-
cych wykorzystywania systemów rachunku kosztów przy podejmowaniu decyzji 
w gospodarstwach rolnych. Należy dodać, że ze względu na nielosowy dobór 
próby, wyniki badań nie mogą być również w sposób statystyczny uogólnione na 
wszystkie indywidualne gospodarstwa rolne w kraju; 

– rzetelność – w celu zapewnienia rzetelności badań ustalono odpowiednie procedu-
ry i sposoby dokumentowania. Wywiad z rolnikiem zarejestrowano w formie an-
kiety, następnie informacje te wprowadzono do specjalnie przygotowanego modu-
łu programu komputerowego celem utworzenia elektronicznej bazy danych. 

Ad 5. Zbieranie danych 

Badaniem stopnia rozpowszechnienia i zakresu wykorzystania koncepcji rachunku 
kosztów do podejmowania decyzji zarządczych objęto 714 indywidualnych gospo-
darstw rolnych. Ankiety w wersji elektronicznej otrzymano z 475 gospodarstw (rolnicy 
z 239 gospodarstw nie wzięli udziału w badaniu), żadna z nich nie została odrzucona. 
Oznacza to, że odsetek otrzymanych, a jednocześnie poprawnie wypełnionych ankiet 
wynosił 66,5%. Udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w ankiecie było  
w pełni dobrowolne, wymagało więc zgody i chęci rolnika, a nie wszyscy rolnicy widzą 
sens prowadzenia takich badań, lub też nie zawsze mają czas. Brak ankiet błędnie wczy-
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tanych wynikał z zastosowania w module programu komputerowego algorytmów, które 
blokowały przesłanie błędnej ankiety. Program wychwytywał popełnione błędy logicz-
ne i nie pozwalał na kontynuowanie pracy. Relatywnie wysoki odsetek ankiet popraw-
nie wypełnionych wynikał również z faktu, że autor miał kontakt z osobami przeprowa-
dzającymi wywiady z rolnikami oraz z fachowej wiedzy tych osób. 

Ad 6. Ocena i analiza danych 

Ostatnim etapem badań była ocena i analiza dokumentacji zgromadzonej w wersji 
elektronicznej. Materiał badawczy poddano weryfikacji pod względem wzajemnej 
zgodności, a następnie procesowi przetwarzania celem wygenerowania wyników. Do 
przeprowadzenia badania wykorzystano analizę opisową. 

WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW DO PODEJMOWANIA 
DECYZJI W BADANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

Decyzja w bardzo ogólnym rozumieniu może być interpretowana jako „postanowie-
nie będące efektem dokonanego przez człowieka wyboru” [Słownik..., dostęp: grudzień 
2012]. Tak więc o decyzji można mówić wówczas, gdy występują alternatywy – moż-
liwości dokonania dobrowolnego wyboru, który jest świadomy, racjonalny, przemyśla-
ny i celowy. Każda racjonalnie podejmowana decyzja powinna być wynikiem rozważań 
ukierunkowanych na dokonanie wyboru takiego wariantu działania, który będzie stwa-
rzał realną szansę osiągnięcia zamierzonych celów. Należy brać pod uwagę dostępne 
środki, zasoby (materialne i niematerialne) oraz możliwości finansowe, a także obowią-
zujące przepisy prawa (np. ustawy, rozporządzenia). Ponadto trzeba uwzględniać nie 
tylko bieżące korzyści, lecz przede wszystkim przewidywać następstwa planowanej 
decyzji (np. ekonomiczne, społeczne).  

Na podstawie informacji zebranych od rolników uczestniczących w badaniu ankie-
towym można stwierdzić, że dla zdecydowanej większości z nich wyniki rachunku 
kosztów były pomocne w procesie decyzyjnym w gospodarstwach. Dla zobrazowania 
tego zjawiska dokonano podziału gospodarstw według wykorzystywanego systemu 
rachunku kosztów (tab. 1). 

Gospodarstwa, w których korzystano z wyników tylko jednego systemu rachunku 
kosztów, w próbie badawczej stanowiły około 77%. Najwięcej gospodarstw wykorzy-
stywało wyniki generowane w rachunku kosztów bezpośrednich i pośrednich łącznie – 
44,2% (210 gospodarstw). Na drugiej pozycji uplasowały się gospodarstwa, które ko-
rzystały tylko z rachunku kosztów bezpośrednich (według metodyki stosowanej w sys-
temie AGROKOSZTY) – ich udział wynosił 28,4% (135 gospodarstw). Koncepcję 
rachunku kosztów zmiennych i stałych, czyli rachunek prowadzony na etapie planowa-
nia i pokazujący zmienność kosztów na tle zmian wielkości produkcji stosowało 20 
gospodarstw (4,2%). Z innych źródeł informacji korzystały tylko trzy gospodarstwa, ich 
udział w próbie badawczej był marginalny (0,6%).  

Analizując rozpowszechnienie wśród rolników rachunku kosztów, jako narzędzia 
wspomagającego proces decyzyjny w gospodarstwach rolnych, zwrócono uwagę na 
częste korzystanie z więcej niż jednego systemu rachunku kosztów. Należy przypusz-
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czać, że rolnicy wykorzystują różne źródła i „kombinacje informacji” w zależności od 
potrzeb. Jest to niewątpliwie pozytywny przejaw inwencji w poszukiwaniu drogi do 
rozwiązania problemu i podjęcia racjonalnych decyzji. Należy dodać, że w porównaniu 
z podejściem, w którym korzystano tylko z informacji generowanych przez jeden sys-
tem rachunku kosztów, kolejność systemów nie zmieniła się, jeżeli rolnicy jednocześnie 
korzystali z więcej niż jednego (tab. 1).  

Tabela 1. Wykorzystanie systemów rachunku kosztów przy podejmowaniu decyzji zarządczych  
w gospodarstwach rolnych (próba badawcza – 475 gospodarstw) 

Wyszczególnienie  

Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów:  

tylko jednej jednej i więcej* 

liczba 
gospodarstw 

udział  
w próbie 

(%) 

liczba  
gospodarstw 

udział  
w próbie 

(%) 

Koszty bezpośrednie, według metodyki  
w systemie AGROKOSZTY 

135 28,4 208 43,8 

Koszty bezpośrednie i pośrednie łącznie  210 44,2 314 66,1 

Koszty zmienne i stałe  20 4,2 71 15,0 

Inne 3 0,6 5 1,1 

* Rolnicy mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

Należy dodać, że w próbie badawczej liczącej 475 gospodarstw, znalazło się pięć, 
które korzystały z innych źródeł informacji i rolnicy, podejmując decyzje, brali pod 
uwagę inne przesłanki. Rolnicy z trzech gospodarstw zadeklarowali korzystanie z in-
formacji generowanych w systemie rachunkowości Polski FADN, a z dwóch jako pod-
stawę podejmowanych decyzji podali prognozowany poziom cen środków produkcji  
i cen sprzedaży wytwarzanych produktów. 

Tabela 2. Gospodarstwa, które planują wdrożenie jednego z systemów rachunku kosztów do 
procesu decyzyjnego 

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw
Udział w próbie 

(%) 

Koszty bezpośrednie, według metodyki w systemie AGROKOSZTY 84 17,7 

Koszty bezpośrednie i pośrednie łącznie 43 9,1 

Koszty zmienne i stałe 27 5,7 

Inne 1 0,2 

Razem 155 32,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 
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W dzisiejszych czasach miarą zdolności konkurencyjnej gospodarstwa, jest często 
efektywność dysponowania informacją. W gospodarstwach towarowych, które mają 
charakter przedsiębiorstw, złożoność decyzji w zarządzaniu nieustannie wzrasta, po-
większa się również złożoność rozwiązywanych problemów. Powoduje to, że skutecz-
ność sprawnego analizowania określonych sytuacji oraz podejmowanych decyzji może 
być mniejsza. W takiej sytuacji rolnicy powinni korzystać z narzędzi wspierających ich 
w tym procesie. Na podkreślenie zasługuje zatem fakt, że prawie 33% badanych gospo-
darstw zamierza zaimplementować ideę rachunku kosztów do procesu decyzyjnego  
w gospodarstwach rolnych (tab. 2). 

Najwięcej gospodarstw (84) zamierza korzystać z systemu kosztów bezpośrednich. 
Na drugiej pozycji uplasowały się gospodarstwa skłonne do korzystania z rachunku 
kosztów pełnych5, czyli kosztów bezpośrednich i pośrednich łącznie (43), a na kolejnej 
– gospodarstwa, które zadeklarowały chęć wdrożenia rachunku kosztów zmiennych  
i stałych (27).  

Należy dodać, że dwa pierwsze systemy rachunku kosztów są prowadzone w trybie 
ex post. Koszty bezpośrednie, jako koszty produktów w systemie ewidencyjnym, są 
ujmowane wprost z odpowiednich dokumentów źródłowych, natomiast koszty pośred-
nie są traktowane jako koszty wspólne dla wszystkich produktów. Oba rachunki, tzn. 
kosztów bezpośrednich oraz kosztów pełnych, dotyczą teraźniejszości lub przeszłości  
i pozwalają na kontrolę, analizę i ocenę prowadzonych procesów produkcyjnych. 

Zaletą rachunku kosztów pełnych jest jednak to, iż daje on obraz długotrwałej sytu-
acji, ogranicza wpływ czynnika sezonowości, przez co pomaga w podejmowaniu decy-
zji długookresowych. Natomiast niewielka jest jego przydatność w zarządzaniu opera-
cyjnym. Większą przydatnością, niż rachunek kosztów pełnych, w podejmowaniu decy-
zji krótkookresowych oraz oceny działalności wewnętrznej gospodarstwa (np. poszcze-
gólnych gałęzi, działalności produkcyjnych) charakteryzuje się rachunek kosztów 
zmiennych. Rachunek ten pozwala na ocenę i analizę na przykład alternatywnych roz-
wiązań czy kierunków produkcji. 

Proces podejmowania decyzji powinien skłaniać rolników do poszukiwania i oce-
niania różnych wariantów działania. Każdy wybór niesie za sobą konsekwencje, dlatego 
tak ważne jest świadome i umiejętne podejmowanie decyzji. Analiza kosztów należy do 
podstawowych mierników oceny kosztów konkretnego przedsięwzięcia, czy też działal-
ności całego gospodarstwa. 

W tym kontekście należy dodać, że dwa gospodarstwa (0,4%) z próby badawczej li-
czącej 475 jednostek nie korzystały z żadnego systemu rachunku kosztów jako wsparcia 
w procesie decyzyjnym. W opinii rolników przyczyną uniemożliwiającą korzystanie  
z takich narzędzi był brak czasu ze względu na prowadzenie intensywnej produkcji  
w gospodarstwie. 

                                                           
5 Rachunek kosztów pełnych opiera się na założeniu, że wszystkie koszty (w tym także po-

średnie) zostały poniesione w związku z wytworzeniem określonych produktów, czyli muszą 
zostać w całości „rozliczone” na produkty. 
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PROGRAMY KOMPUTEROWE JAKO NARZĘDZIA POMOCNE  
W PODEJMOWANIU DECYZJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło rozpoznać także inne rodzaje wspar-
cia, czyli programy komputerowe wykorzystywanych przez rolników w procesie decy-
zyjnym. Odsetek gospodarstw korzystających z tego rodzaju pomocy nie był duży, 
zaledwie 1,9% (9 gospodarstw), świadczy to jednak o pełnym profesjonalizmie niektó-
rych rolników. W jednym gospodarstwie rolnicy korzystali z dwóch programów (doty-
czy pozycji 4 i 5). Nazwy wykorzystywanych programów podano zgodnie z informacją 
uzyskaną od rolników:  

1. agrar office,  
2. kosztów bezpośrednich,  
3. plano RS,  
4. program do rozliczania podatku VAT Ramzes,  
5. program do prowadzenia kart technologicznych w gospodarstwie, 
6. program do rozliczania podatku VAT (mała księgowość), 
7. program nawozowy NAW, 
8. program – technologia produkcji ziemniaków, 
9. własny program zaproszeń i liczby uzyskanych prosiąt, 

10. zootechnik. 

Wyniki badań wskazują, że wartość wiedzy jest doceniana. Rolnictwo w XXI wieku 
jest coraz bardziej skomplikowane, w związku z tym wymaga wiedzy i różnych źródeł 
pozyskiwania informacji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dla wielu proble-
mem nie jest wiedza sama w sobie, ale zastosowanie jej w praktyce. Korzystanie przez 
rolników ze specjalistycznego oprogramowania dowodzi jednak, że w tym wypadku 
zdobyta wiedza znajduje praktyczne zastosowanie. 

Badania innych autorów także wskazują na korzystanie przez rolników z programów 
komputerowych wspomagających prowadzenie gospodarstwa oraz umożliwiających 
dostęp do informacji związanych z rolnictwem. Rolnicy chętnie korzystają z progra-
mów dotyczących nawożenia i ochrony roślin oraz ułatwiających wypełnianie wnio-
sków o dopłaty, a także innych dotyczących wsparcia z UE. W dalszej kolejności są 
zainteresowani aplikacjami służącymi do tworzenia historii pól, określania dawek paszy 
i organizacji prac polowych. Należy dodać, że im młodsi rolnicy, tym większy był 
udział odpowiedzi pozytywnych na temat oceny celowości stosowania programów 
komputerowych wspomagających pracę w gospodarstwie [Francik 2010]. 

GŁÓWNE CELE DECYZJI ZARZĄDCZYCH PODEJMOWANYCH  
W BADANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

W nowoczesnym (rozwojowym) gospodarstwie rolnym można się spotkać z różne-
go rodzaju decyzjami, które w zależności od złożoności problemów i sytuacji, w któ-
rych są rozwiązywane, różnią się od siebie pod wieloma względami. Prowadzenie go-
spodarstwa rolnego polega na nieustannym podejmowaniu decyzji, np. produkcyjnych, 
organizacyjnych, a pełną odpowiedzialność ekonomiczną za ich skutki ponosi rolnik. 
Podejście do każdego z procesów decyzyjnych powinno być traktowane indywidualnie, 
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każda decyzja wymaga bowiem zaangażowania innych sił, środków, informacji oraz 
innych działań zmierzających do maksymalizacji trafności jej podjęcia. Biorąc pod 
uwagę rodzaje problemów do rozwiązania oraz ich zasięg i horyzont czasowy, podej-
mowane decyzje można podzielić na strategiczne, taktyczne i operacyjne. 

W ankiecie rolnicy zostali poproszeni o podanie głównych celów dla decyzji zarząd-
czych podejmowanych w gospodarstwach rolnych. Udzielone odpowiedzi, zebrane  
w dziewięć bloków tematycznych, uszeregowano w kolejności celów od najczęściej do 
najrzadziej wymienianych (tab. 3).  

Tabela 3. Główne cele decyzji zarządczych w gospodarstwach rolnych 

Wyszczególnienie 
Liczba  

gospodarstw* 
Udział w próbie 

(%) 

Wzrost dochodów z gospodarstwa 400 84,2 

Modernizacja gospodarstwa przez inwestycje, np. w budynki, maszyny 297 62,5 

Utrzymanie gospodarstwa wolnego od długów i ryzyka 275 57,9 

Specjalizacja gospodarstwa 173 36,4 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolnika 75 15,8 

Współpraca z innymi rolnikami, np. tworzenie grup producentów 61 12,8 

Podjęcie nowych działalności, np. agroturystyka, przetwórstwo 16 3,4 

Przestawienie gospodarstwa na ekologiczne 10 2,1 

Inne 8 1,7 

*Rolnicy mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

Na podstawie deklaracji rolników można stwierdzić, że zdecydowana większość po-
dejmowanych decyzji ma charakter długofalowy; wyznaczają one zadania i kierunek 
rozwoju gospodarstw. Spełnienie celu głównego często wiąże się ze spełnieniem in-
nych, które niejako wspierają cel główny. Dla większości rolników najważniejszą prze-
słanką w procesie decyzyjnym był wzrost dochodów gospodarstwa – opowiedziało się 
za nim aż 400 rolników (84,2%) z próby badawczej liczącej 475 gospodarstw. Jest to 
zupełnie naturalne, ponieważ dochód decyduje zarówno o poziomie konsumpcji, jak  
i akumulacji w gospodarstwie. Wyraża zatem w najbardziej syntetyczny sposób interes 
materialny rolnika. 

Rolnicy mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi, tym samym sprecyzowali inne 
cele, które powinny być spełnione. Dlatego jako drugie kryterium podejmowania decy-
zji zarządczych należy wymienić modernizację gospodarstwa, głównie przez inwestycje 
w budynki i maszyny – opowiedziało się za tym 297 rolników (62,5%). Z kolei chęć 
utrzymania gospodarstwa wolnego od długów i ryzyka zadeklarowało 275 rolników 
(57,95), a specjalizację gospodarstwa – 173 rolników (36,4%). Znacznie mniej ważne 
było: podnoszenie kwalifikacji zawodowych (zadeklarowane przez 15,8% rolników), 
współpraca z innymi rolnikami, np. przez tworzenie grup producentów (12,8%), podję-
cie nowej działalności, np. agroturystyka (3,4%), czy przestawienie gospodarstwa na 
ekologiczne (2,1%). 
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Niezależnie od wymienionych przesłanek podejmowanych decyzji zarządczych rol-
nicy podali również inne: wzrost dochodów wskutek prowadzenia działalności pozarol-
niczej (np. świadczenie usług), praca poza własnym gospodarstwem, zapewnienie ryn-
ków zbytu dla wytworzonych produktów, a także korzystanie z maksymalnej liczby 
programów pomocowych UE. Gospodarstwa te jednak w próbie badawczej stanowiły 
zaledwie 1,7%. 

Reasumując, należy stwierdzić, że rolnicy, podejmując decyzje zarządcze, z reguły 
stawiali sobie więcej niż jeden cel. Za jednym celem opowiedziało się tylko 51 rolni-
ków (10,7%). Najczęściej były to dwa lub trzy cele, udział w próbie takich gospodarstw 
wynosił odpowiednio 35,2% (167 gospodarstw) i 31,8% (151 gospodarstw). Cztery cele 
zadeklarowało 68 rolników (14,3%), a więcej, tzn. od 5 do 7 – 25 i mniej rolników.  

PODSUMOWANIE 

Proces zarządzania gospodarstwem rolnym jest procesem dynamicznym i skompli-
kowanym, wymaga aktywnego podejścia rolnika, a także odpowiednio wysokiego po-
ziomu wiedzy technicznej i ekonomicznej. Wyniki badań wskazują na to, że informacje 
generowane przez systemy rachunku kosztów są pomocne dla rolników przy podejmo-
waniu decyzji zarządczych w gospodarstwach rolnych. Rolnicy najczęściej korzystali  
z więcej niż jednego rachunku kosztów. Analizując jednak poszczególne rachunki nie-
zależnie, stwierdzono, że najwięcej rolników (44,2%) korzystało z rachunku kosztów 
pełnych (tj. bezpośrednich i pośrednich łącznie). Na drugiej pozycji uplasowały się 
gospodarstwa korzystające z rachunku kosztów bezpośrednich (28,4%), a na kolejnej  
z rachunku kosztów zmiennych i stałych (4,2%). Udział gospodarstw korzystających  
z innych źródeł informacji był marginalny (0,6%). Oznacza to, że gospodarstwa korzy-
stające tylko z jednego systemu rachunku kosztów w próbie liczącej 475 jednostek 
łącznie stanowiły około 77%. Większość rolników wykorzystywała jednak różne źródła 
i „kombinacje informacji”, co oznacza, że w zależności od potrzeb korzystali z informa-
cji generowanych nie tylko przez jeden system rachunku kosztów. Natomiast w dwóch 
gospodarstwach z próby rolnicy nie korzystali z żadnego rachunku kosztów.  

W przyszłości prawie w 33% badanych gospodarstw rolnicy zamierzają zaimple-
mentować ideę rachunku kosztów do procesu decyzyjnego, większość zadeklarowała 
wdrożenie systemu kosztów bezpośrednich. Badania wykazały, że rolnicy w procesie 
zarządczym wykorzystują także specjalistyczne programy komputerowe. Odsetek takich 
gospodarstw nie był duży (1,9%), świadczy jednak o zapotrzebowaniu rolników na 
wiedzę i chęci jej poszerzania, a jednocześnie stosowania w praktyce. Rolnicy, podej-
mując decyzje zarządcze, z reguły stawiali sobie więcej niż jeden cel. Jednak dla więk-
szości główną przesłanką w procesie decyzyjnym był wzrost dochodów, a następnie 
modernizacja gospodarstw. 

Liczenie kosztów w gospodarstwach rolnych to zajęcie, niestety, niezbyt powszech-
ne. Rozważania na temat kosztów są jednak uzasadnione, ich wielkość jest bowiem 
czynnikiem opłacalności, a niektóre z kosztów w znacznym stopniu zależą od rolnika. 
Rachunkowość i rachunek kosztów jako instrument zarządzania znajduje akceptację 
kierowników gospodarstw rolnych. Coraz więcej rolników analizuje procesy gospodar-
cze i ich ekonomiczne skutki. Rachunkowość staje się rolnikowi przydatna i zaczyna 
być częścią jego warsztatu pracy i umiejętności. 



A. Skarżyńska 

Journal of Agribusiness and Rural Development 

12

LITERATURA 

Adair J., 2011. John Adair's 100 greatest ideas for smart decision making. Capstone Publishing 
Ltd., Chichester, 6-12. 

Blake C., 2010. The art of decision. How to manage in an uncertain word. Pearson Education Inc., 
FT Press, New Jersey, 8-9. 

Francik S., 2010. Analiza wykorzystania przez rolników programów komputerowych do wspo-
magania decyzji. Inż. Rol. 7 (125), 47-54.  

Karwat-Woźniak B., 2005. Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospo-
darki rynkowej. IERiGŻ-PIB, Warszawa. 

Klepacki B., 2005. Gospodarka oparta na wiedzy jako szansa rozwojowa rolnictwa i obszarów 
wiejskich. W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa  
w Unii Europejskiej. Red. M. Adamowicz. Prace Naukowe nr 35, SGGW, Warszawa. 

Kondraszuk T., 2009. Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
podejmowania decyzji i kontroli. J. Agribus. Rural Dev. 3 (13), 113-121. 

Nowak E., Wierzbiński M., 2010. Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. PWE, Warszawa. 
Ryan B., Scapens R.W., Theobald M., 2002. Research method and methodology in finance and 

accounting. Thomson, London, UK. 
Słownik języka polskiego. http://sjp.pwn.pl/szukaj/decyzja [dostęp: grudzień 2012]. 
Sowell T., 1996. Knowledge and decisions. Basic Books Inc., Nowy Jork. 
Szapiro T., 1993. Co decyduje o decyzji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
Woś A., 1996. Drogi restrukturyzacji rolnictwa. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy 

Radzie Ministrów. Raport 17, Warszawa. Wieś i Rolnictwo 3, 61-79. 
Ziętara W., 1995. Rachunkowość jako pomoc w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym. W: 

Dostosowanie rachunkowości rolnej IERiGŻ do gospodarki rynkowej. Materiały z semina-
rium. IERiGŻ, Warszawa. 
 


