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Streszczenie 
 
W pracy zaprezentowano analizę działalności inwestycyjnej w wy-
branych 53 rozwojowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni 
od 8,5 do 150 ha UR. Oszacowano potrzeby i możliwości inwesty-
cyjne tych gospodarstw, stwierdzając ich zróżnicowanie w poszcze-
gólnych grupach obszarowych. W 2009 r. średnie nakłady inwesty-
cyjne, przeliczone na ha UR, były najwyższe w grupach V (3,11 
tys.·ha–1 UR) i I (2,18 tys.·ha–1 UR), czyli w gospodarstwach o po-
wierzchni 57–150 ha UR i o powierzchni 8–20 ha UR. Wnioskowano, 
aby ocenę działalności inwestycyjnej, podobnie jak i całej działalności 
modernizacyjnej, wybranego gospodarstwa rodzinnego opierać na wy-
nikach kilkuletnich, a nie rocznych. 
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Wstęp 
 
Organizacyjno-techniczna modernizacja towarowego gospodarstwa rodzin-
nego polega na wprowadzaniu nowych technologii produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej na bazie zakupów nowocześniejszych środków technicznych i budo-
wy lub przebudowy niezbędnych budynków i budowli [Golka, Wójcicki 2009; 
Szeptycki 2005; Wójcicki 2009]. Dlatego modernizacja rozwojowego gospo-
darstwa wiąże się z jego działalnością inwestycyjną, a więc z ponoszonymi 
nakładami na zakupy środków technicznych, materiałów budowlanych oraz 
z wydatkami na prace budowlane i instalacyjno-montażowe, a także nakła-
dami na zakup ziemi [Wójcicki 2010]. Realizując projekt badawczo-rozwo-
jowy pt. „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospo-
darstw rodzinnych”, badano też potrzeby i możliwości inwestycyjne 53 go-
spodarstw o powierzchni od 8,5 do 150 ha UR, uszeregowanych według 
rosnącej powierzchni UR i podzielonych na 5 grup obszarowych po 10 go-
spodarstw w grupach I–IV oraz 13 gospodarstw w grupie V. Badając przy-
chody i rozchody w badanych obiektach w 2009 r., stwierdzono że najwyższe 
                                                 
Opracowanie wykonano w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego NCBiR nr 120043 
06/2009 pt. „Technologiczno - ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych”. 
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pozycje łącznych rozchodów zajmują wydatki inwestycyjne (28,3%) i zakupy 
produktów rolniczych (25,8%), a niższe zakupy agrochemikaliów (12,8%)  
i bezpośrednich nośników energii (11%) [Kurek, Wójcicki 2011]. Analizując 
projekty modernizacji badanych gospodarstw w latach 2009–2015 [Wójcicki 
2010; 2011] oszacowano natomiast, że w 2015 r. prognozowane wydatki na 
inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe będą stanowiły średnio 14,4% prze-
widywanych rozchodów, najniższe nakłady inwestycyjne zostały zaplanowane 
na lata 2010 i 2015 r., a najwyższe na 2012 i 2013.  
 
Celem opracowania jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej badanych 
53 gospodarstw, a na tej podstawie stwierdzenie, czy właściciele badanych 
obiektów właściwie oceniają potrzeby i możliwości wprowadzenia nowych 
technik i technologii.  
 
Metody badań 
 
Badania w wybranych gospodarstwach są prowadzone według ustalonych 
jednolitych metodyk badań [Wójcicki i in. 2009]. Badane gospodarstwa (tab. 1) 
mają średnią powierzchnię 44,23 ha UR, która jest ponad 4-krotnie większa 
od średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Polsce. 
 
Tabela 1. Ogólna charakterystyka badanych gospodarstw 
Table 1. General characteristics of the farms surveyed 
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I 10 16,01 9,77 1,26 90,83 10,26 7,73 
II 10 24,67 16,76 1,07 75,24 10,61 7,49 
III 10 32,44 24,73 1,22 56,33 8,69 5,54 
IV 10 48,85 33,82 1,12 45,08 9,16 6,10 
V 13 86,48 76,95 0,62 32,45 8,60 7,23 

Razem/średnio 
In total/average 53 44,23 34,93 0,83 46,88 9,05 6,82 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Szacowanie potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych 
przeprowadzono, analizując:  
– średnie wyniki dla całej zbiorowości 53 obiektów; 
– średnie wyniki dla poszczególnych grup obszarowych; 
– wyniki działalności inwestycyjnej poszczególnych gospodarstw. 
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Analizy średnich wyników w poszczególnych grupach obszarowych i całej 
ich zbiorowości przeprowadzono, porównując poniesione w 2009 r. średnie 
wydatki (nakłady) inwestycyjne ze średnimi wartościami oszacowanej amor-
tyzacji środków trwałych oraz ponoszonymi średnimi wydatkami (rozchody), 
a także z uzyskanymi średnimi przychodami. Szacowanie możliwości inwe-
stycyjnych Mi badanego gospodarstwa przeprowadzono, wykorzystując for-
mułę:  
 

Mi  = Am + Ab + Ir + (Wb – Wp) (1) 
 
gdzie:  
Am  – amortyzacja środków technicznych,  
Ab  – amortyzacja budynków i budowli, 
Ir  – inwestycje rozwojowe, 
Wb  – bilansowy dochód rodziny rolnika brutto, 
Wp  – parytetowe wynagrodzenie, będące średnim wynagrodzeniem uzyski-

wanym przez zatrudnionych poza rolnictwem [Wójcicki, Kurek 2011]. 
 
Wyniki badań 
 
We wszystkich badanych gospodarstwach dochody rodziny brutto w 2009 r. 
przekraczały 12,0 zł·rbg–1 produkcyjnej pracy własnej. Uzyskiwano więc do-
datni dochód parytetowy Wp, a tym samym istniały możliwości w zakresie 
odtworzeniowych nakładów inwestycyjnych. Nie wszystkie jednak gospodar-
stwa wykorzystywały te możliwości inwestycyjne w swojej działalności pro-
dukcyjnej i finansowej w 2009 r. (tab. 2). 
 
Tabela 2. Działalność inwestycyjna w 2009 r. w badanych 53 gospodarstwach 
Table 2. Investment activity in 2009 in 53 surveyed farms 

Liczba gospodarstw prowadzących działalność inwestycyjną 
Number of farms conducting investment activity    

dodatnią i rozwojową 
positive and developing    

Grupa  
obszarowa  

gospodarstw 
Farm  

acreage  
group 

zerową 
lub  

śladową 
zero  

or traced 

poniżej  
średniej  

amortyzacji 
below  

amortization 
mean    

zbliżoną  
do  

amortyzacji 
near to  

amortization 
value 

powyżej  
amortyzacji

above  
amortization 

z wielokrotnością 
amortyzacji 

with multiplicity 
of amortization    

I 7 1 – – 2 
II 5 1 3 – 1 
III 3 3 2 – 2 
IV 4 2 1 1 2 
V 3 3 1 2 4 

Razem  In total  22 10 7 3 11 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Z danych tych, wynika, że: 
− 22 gospodarstwa (41,5%) nie prowadziły żadnej działalności inwestycyjnej 

(8 gospodarstw) lub była to śladowa działalność inwestycyjna, związana 
najczęściej z dzierżawą ziemi i zakupem materiałów budowlanych (14 go-
spodarstw); 

− 10 gospodarstw (18,9%) prowadziło działalność w zakresie zakupów in-
westycyjnych na poziomie 50% oszacowanej wartości amortyzacji; 

− 7 gospodarstw (13,2%) prowadziło działalność inwestycyjną zbliżoną do 
wartości oszacowanej amortyzacji; 

− 3 gospodarstwa (5,7%) inwestowały w rozwój gospodarstwa nakłady prze-
kraczające wartość amortyzacji;  

− 11 gospodarstw (20,8%) prowadziło w 2009 r. modernizacyjną działalność 
w oparciu o kredyty i dotacje UE oraz oszczędności własne z ubiegłych lat 
o wartości wielokrotnie przekraczającej wartość rocznej amortyzacji.  

 
Działalność inwestycyjną poszczególnych grup obszarowych gospodarstw  
w 2009 r. (tab. 3) oszacowano, przeliczając na ha UR wartość poniesionych 
(zrealizowanych) nakładów inwestycyjnych i wartość potrzeb inwestycyjnych, 
wyrażoną wartością oszacowanej amortyzacji.  
 
Tabela 3. Działalność inwestycyjna badanych grup gospodarstw w 2009 r. 
Table 3. Investment activity of investigated farm groups in 2009 

Zrealizowane  
nakłady inwestycyjne  

[tys. zł·ha–1 UR] 
Realized investment outlays 

[thous. PLN·ha–1 AL]    

Potrzeby inwestycyjne –  
wartość oszacowanej  

amortyzacji 
[tys. zł·ha–1 UR] 

Investment needs – value 
of estimated amortization 

[thous. PLN·ha–1 AL]    

Grupa  
obszarowa 

gospo-
darstw 
Farm  

acreage  
group 

produ-
kcyjne 

produc-
tive   

inne 
other 

razem 
in total  

środki  
tech-

niczne 
technical 

means   

budynki 
i budowle
buildings 

and  
structures 

razem
in total

Różnica między 
poniesionymi  

nakładami inwesty-
cyjnymi a wartością  

amortyzacji  
[tys. zł·ha–1 UR] 

Difference between  
investment outlays 

born and amor-
tization value 

[thous. PLN·ha–1 AL] 

I 2,14 0,04 2,18 1,28 1,08 2,36 –0,18 
II 1,25 0,01 1,26 1,26 0,63 1,89 –0,63 
III 0,71 0,30 1,01 0,91 0,49 1,40 –0,39 
IV 1,66 0,07 1,73 1,01 0,38 1,39 0,34 
V 3,10 0,01 3,11 0,77 0,34 1,11 2,00 

Średnio 
Average 1,87 0,06 1,93 0,84 0,41 1,25 0,68 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Zdecydowanie dodatnią działalność inwestycyjną i modernizacyjną wykazują 
gospodarstwa z V grupy (57–150 ha UR), dodatnia była działalność inwesty-
cyjna w IV grupie gospodarstw (39–57 ha UR), natomiast w pozostałych 
grupach gospodarstw średnia wartość zrealizowanych inwestycji kształtowała 
się poniżej średniej wartości oszacowanej amortyzacji. Ocenę potrzeb i moż-
liwości inwestycyjnych średnio w poszczególnych grupach gospodarstw prze-
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prowadzono, porównując (tab. 4) zrealizowane i nominalne potrzeby inwe-
stycyjne z uzyskanymi w 2009 r. przychodami i poniesionymi rozchodami. 
Najmniej korzystnie przedstawia się działalność inwestycyjna w grupach II  
i III, chociaż wśród nich były gospodarstwa (tab. 2), podejmujące w 2009 r. 
rozwojowe inwestycje modernizacyjne.  
 
Tabela 4. Porównawcza ocena działalności inwestycyjnej badanych gospodarstw  

w 2009 r. 
Table 4. Comparative evaluation of investment activity in surveyed farms in 2009 

Stosunek [%] wartości nakładów inwestycyjnych (100%)  
poniesionych w 2009 r. do wartości amortyzacji,  

rozchodów i przychodów 
Relation [%] of investment inputs value (100%)  

born in 2009 to values of depreciation, outlays and incomes    

Grupa  
obszarowa  

gospodarstw 
Farm  

acreage  
group 

nakłady 
inwestycyjne 
investment  

inputs    

amortyzacja 
środków trwałych

depreciation  
of fixed assets 

rozchody  
(wydatki) 
outlays  

(expenditures) 

przychody brutto 
gross incomes 

I 100,0 92,4 28,2 21,2 
II 100,0 66,7 16,8 11,9 
III 100,0 72,1 18,2 11,6 
IV 100,0 124,5 28,4 18,9 
V 100,0 280,2 43,0 36,2 

Średnio  Average 100,0 154,4 28,3 21,3 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Analiza wyników 
 
Działalność inwestycyjną badanych gospodarstw w 2009 r. należy ocenić 
pozytywnie, mimo że 41,5% z nich nie dokonywało w tym roku zakupów 
środków technicznych. Część z tych nieinwestujących gospodarstw moder-
nizowała produkcję w latach 2002–2008 [Wójcicki 2009], a część przewiduje 
dokonywanie zakupów inwestycyjnych w latach 2010–2015 [Wójcicki 2011]. 
Można więc przyjmować, że niektóre gospodarstwa w 2009 r. gromadziły 
środki finansowe na działalność inwestycyjną w następnych latach. Zadowa-
lający jest średni stosunek procentowy wartości nakładów inwestycyjnych 
poniesionych w 2009 r. do: wartości amortyzacji środków trwałych (154,4%), 
wartości rozchodów (28,3%) i wartości przychodów (21,3%). Zadecydowały 
o tym gospodarstwa, ponoszące nakłady inwestycyjne wielokrotnie przekra-
czające wartość oszacowanej amortyzacji (11 gospodarstw), w tym moder-
nizujące się 4 gospodarstwa z V grupy obszarowej (57–150 ha UR). Dla 
porównania można podać, że – zgodnie z projektami modernizacji badanych 
obiektów w 7-leciu 2009–2015 [Wójcicki 2011] – stosunek wartości przewi-
dywanych nakładów inwestycyjnych wyniesie średnio 136,8% wartości 
amortyzacji środków trwałych, 29,0% wartości rozchodów i 17,3% przewidy-
wanych przychodów (8,3 tys. zł·ha–1 UR). Rok 2009 należy uznać za ko-
rzystny w zakresie modernizowania badanych gospodarstw przewidywane-
go na lata 2009–2015. Możliwości inwestycyjne większości badanych obiek-
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tów były potencjalnie wyższe od wykazanych za 2009 r., jeśli uwzględni się 
uzyskiwanie wysokich przychodów brutto (średnio 9,5 tys. zł·ha–1 UR) i wy-
sokich dochodów rodziny rolnika brutto (średnio 29,50 zł·rbh–1). 
 
Stwierdzenia i wnioski 
 
Badana zbiorowość 53 wybranych gospodarstw rodzinnych wykazuje w więk-
szości dodatnią inwestycyjną działalność odtworzeniową i rozwojową w za-
kresie zakupów środków technicznych, materiałów budowlanych i ziemi. Ko-
rzystnie kształtowały się średnie dla całej zbiorowości nakłady inwestycyjne 
w 2009 r., mimo że w tym roku 22 gospodarstwa (41,5%) nie dokonywały za-
kupów środków technicznych. Nieinwestujące w 2009 r. gospodarstwa po-
niosły istotne nakłady inwestycyjne w latach 2002–2008 lub będą dokonywały 
zakupów środków technicznych i ziemi w okresie 2010–2015 r., dlatego 
ocena działalności inwestycyjnej pojedynczego gospodarstwa nie może opie-
rać się na danych z jednego roku, ale powinna obejmować nakłady inwesty-
cyjne ponoszone lub planowane w okresie 5–7-letnim.  
 
Można przewidywać, że w 7-letnim okresie (do 2015 r.) średnie nakłady in-
westycyjne w badanych gospodarstwach będą kształtować się na poziomie 
136–155% wartości amortyzacji środków trwałych, 28–29% wartości pono-
szonych rozchodów i 17–22% wartości uzyskiwanych przychodów.  
 
Niezbędne są analizy porównawcze potrzeb i możliwości inwestycyjnych ba-
danych gospodarstw z wykorzystaniem danych za 2009 i 2010 r. oraz danych 
z projektów modernizacyjnych gospodarstw w latach 2011–2015. W analizach 
tych trzeba uwzględniać także inwestycyjną działalność kredytową, dotacje 
unijne oraz wykorzystywanie części ponadparytetowych dochodów, uzyski-
wanych przez większość rodzin właścicieli badanych gospodarstw.  
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INVESTMENT OUTLAYS IN DEVELOPING FAMILY FARMS 

 
Summary 

 
Paper presented the analysis of investment activity in 53 selected develop-
ing family farms, of the acreage from 8.5 to 150 ha AL. Estimated investment 
needs and possibilities of surveyed farms showed considerable differentia-
tion within particular acreage groups of farms. In 2009 the average invest-
ment outlays, as accounted per 1 ha AL, were highest in groups V (3.11 
thous. PLN·ha–1 AL) and I (2.18 thous. PLN·ha–1 AL); in other words – in the 
farms of acreage 57–150 ha AL, and of acreage 8–20 ha AL. It was also 
concluded to lean the evaluation of investment activity, as well as the whole 
modernization activities in chosen family farm, on the several years’ results, 
not on the one-year only. 
 
Key words: agriculture, family farm, modernization, investments, technical 
means 
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