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Wstęp

W coraz częstszej opinii uważa się, że istnieją możliwości 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw 

rolnych bez straty dla ich zdolności rozwojowych. Możliwości 

takie istnieją przede wszystkim w gospodarstwach 

specjalizujących się w uprawach polowych, które odgrywają 

coraz większą rolę w krajowym rolnictwie.



Wstęp
Tabela 1. Udział gospodarstw specjalizujących się w uprawach

polowych w ogólnej liczbie gospodarstw w Polsce w latach 2002-

2013 (%)
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Źródło: Józwiak W., Ziętara  W. 2013. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, GUS; Charakterystyka gospodarstw rolnych w 

2013 r, GUS, Warszawa 2014.



Wstęp

Wyszczególnienie 2002 2010 2013

Liczba 

gospod.
%

Liczba 

gospod.
%

Liczba 

gospod.
%

Struktura gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych

Do 1 ha 275,97 38,0 109,00 16,6 15,20 2,1

1-20 ha 429,66 59,1 515,76 78,3 639,49 90,0

20 i więcej 20,57 2,9 34,09 5,1 48,26 6,8

Średnia pow. gospodarstwa (ha UR) 4,60 7,10 9,50

Tabela 2. Liczba (tys.) i struktura gospodarstw specjalizujących

się w uprawach polowych w ogólnej liczbie gospodarstw w

Polsce według posiadanej powierzchni UR i średnia ich

powierzchnia UR w latach 2002-2013

Źródło: Józwiak W., Ziętara  W. 2013. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, GUS; Charakterystyka gospodarstw rolnych w 

2013 r, GUS, Warszawa 2014.



Porównanie polskich gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych 
z gospodarstwami z innych krajów UE



Porównanie polskich gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych z 

gospodarstwami z innych krajów UE
Tabela 4 Potencjał produkcyjny polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach 

polowych na tle gospodarstw z innych krajów UE w latach 2010-2012

Wielkość ekonomiczna:

do 25  tys. euro SO 25-100 tys. euro SO  100-500 tys. euro SO

Powierzchnia UR

Polska 18,0 84,5 318,6

Czechy 17,7 (8-25 tys. euro SO) 82,1 324,5

Słowacja - 88,1 339,9

Niemcy - 58,0 219,3

Nakłady pracy na ha UR (godz./ha UR)

Polska 151,8 47,4 31,8

Czechy 79,9 (8-25 tys. euro SO) 43,4 28,4

Słowacja - 63,4 29,9

Niemcy - 41,6 19,3

Źródło: dane FADN



Porównanie polskich gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych z 

gospodarstwami z innych krajów UE

Tabela 5 Potencjał produkcyjny polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach 

polowych na tle gospodarstw z innych krajów UE w latach 2010-2012

Wielkość ekonomiczna:

do 25  tys. euro SO 25-100 tys. euro SO  100-500 tys. euro SO

Techniczne uzbrojenie pracy (tys.euro/AWU)

Polska 99,5 251,6 267,8

Czechy 101,9 (8-25 tys. euro SO) 143,6 133,6

Słowacja - 54,4 87,1

Niemcy - 545,2 544,9

Źródło: dane FADN 



Porównanie polskich gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych z 

gospodarstwami z innych krajów UE
Tabela 6 Produktywność wybranych czynników produkcji w polskich gospodarstwach 

specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw z innych krajów UE 

latach 2010-2012 Wielkość ekonomiczna:

do 25  tys. euro SO 25-100 tys. euro SO  100-500 tys. euro SO

Produktywność ziemi (tys.euro/ha UR)

Polska 0,8 0,9 1,0

Czechy 0,9 (8-25 tys. euro SO) 0,9 0,9

Słowacja - 0,9 0,9

Niemcy - 1,3 1,4

Wydajność pracy (tys.euro/AWU)

Polska 11,8 42,3 67,7

Czechy 23,5 (8-25 tys. euro SO) 45,1 69,8

Słowacja - 33,0 63,1

Niemcy - 72,0 152,6

Źródło: dane FADN 



Porównanie polskich gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych z 

gospodarstwami z innych krajów UE
• Tabela 7  Potencjał konkurencyjny polskich gospodarstwach specjalizujących się w 

uprawach polowych na tle gospodarstw z innych krajów UE

Wielkość ekonomiczna:

do 25  tys. euro SO 25-100 tys. euro SO  100-500 tys. euro SO

Zysk z zarządzania (tys.euro/gospodarstwo)

Polska -1,65 42,3 67,7

Czechy -54,2 (8-25 tys. euro SO) 5,6 40,9

Słowacja - -8,8 15,2

Niemcy - -6,8 38,4

Stopa inwestycji netto (%)

Polska -80,7 92,0 145,2

Czechy -54,0 (8-25 tys. euro SO) -1,6 14,7

Słowacja - 4,1 -3,0

Niemcy - 14,3 38,9

Źródło: dane FADN 



Ocena efektywności technicznej 
polskich gospodarstw specjalizujących 
się w uprawach polowych



Ocena efektywności technicznej polskich 
gospodarstw specjalizujących się w 

uprawach polowych

 Ocenie poddano efektywność techniczną gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na

podstawie danych Polskiego FADN za lata 2010-2012 wykorzystując współczynnik efektywności

technicznej (TE), wyznaczony w oparciu o metodę SFA (Stochastic Frontier Analysis):

gdzie:

y - wartość produkcji ogółem powiększona o dopłaty operacyjne (zł),

x1- nakłady pracy własnej i obcej wyrażone w AWU,

x2-wartość użytków rolnych (zł),

x3-nakłady aktywów trwałych wyrażone poprzez amortyzację (zł),

x4-koszty ogółem pomniejszone o amortyzację i wynagrodzenia (zł),

vi-składnik losowy uwzględniający „szum” statystyczny,

ui-składnik losowy odpowiadający za nieefektywność.



Ocena efektywności technicznej polskich 
gospodarstw specjalizujących się w uprawach 

polowych

Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej: 

do 25 tys. euro SO 25-100 tys. euro SO powyżej 100 tys. euro SO

Współczynnik efektywności technicznej:

I kwartyl

gospod.

II i III

kwartyl

gospod.

IV 

kwartyl

gospod.

I kwartyl

gospod.

II i III

kwartyl

gospod.

IV 

kwartyl

gospod.

I kwartyl

gospod.

II i III

kwartyl

gospod.

IV 

kwartyl

gospod.



Ocena efektywności technicznej polskich 
gospodarstw specjalizujących się w uprawach 

polowych

Rysunek 2. Współczynnik efektywności technicznej w gospodarstwach specjalizujących 

się w uprawach polowych w latach 2010-2012
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Ocena efektywności technicznej polskich 
gospodarstw specjalizujących się w 

uprawach polowych
Tabela 8  Potencjał konkurencyjny polskich gospodarstwach specjalizujących się w 

uprawach polowych w zależności od wskaźnika efektywności technicznej w latach 

2010-2012

Wyszczególnienie I kwartyl II i III kwartyl IV kwartyl

Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej do 25 tys. euro SO

Zysk z zarządzania (tys. zł) -3,7 -1,7 3,5

Stopa inwestycji netto (%) -29,2 5,7 24,1

Gospodarstwa  o wielkości ekonomicznej 25-100 tys. euro SO

Zysk z zarządzania (tys. zł) 9,8 23,1 50,3

Stopa inwestycji netto (%) 34,2 101,9 97,4

Gospodarstwa  o wielkości ekonomicznej 100-500 tys. euro SO

Zysk z zarządzania (tys. zł) 60,6 109,1 116,7

Stopa inwestycji netto (%) 183,8 335,7 125,6

Żródło: opracowanie własne na podstawie Polskiego FADN za lata 2010-2012



Jedną z ważnych przyczyn zróżnicowanej 
efektywności technicznej i ekonomicznej 

gospodarstw specjalizujących się w 
uprawach polowych jest zróżnicowany 

poziom dbałości o stan posiadanych gleb

• Dbałość o jakość posiadanych gleb decyduje o:

• utrzymaniu bądź wzroście potencjału produkcyjnego gleb,

• o sekwestracji dodatkowego dwutlenku węgla i przechowywaniu go w 

formie węgla organicznego w glebie.



Ocena funkcjonowania gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych z 

dodatnim saldem sekwestracji CO2 w glebie na 
tle gospodarstw pozostałych

Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w 
uprawach polowych z dodatnim i ujemnym saldem 

sekwestracji CO2 w glebie.



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w 
uprawach polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji 

CO2 w glebie.

Dla zrealizowania celu analizy wyodrębniono panel 254 gospodarstw rolnych

specjalizujących się w uprawach polowych (typ 15: gospodarstwa specjalizujące się w

uprawie zbóż, roślin oleistych oraz białkowych), które prowadziły nieprzerwanie

rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2005 – 2010.



W ramach zdiagnozowania potencjalnego poziomu sekwestracji dwutlenku węgla w
glebie w pierwszym kroku ustalono bilans substancji organicznej w analizowanych
gospodarstwach rolnych. Bilans ten obliczony został przy zastosowaniu współczynników
reprodukcji i degradacji substancji organicznej uwzględniających:

• masę przyorywanej słomy, pozostałych resztek pożniwnych i nawozów zielonych,

• masę odzwierzęcych nawozów organicznych produkowanych w gospodarstwie rolnym
lub zakupywanych.

W analizie uwzględniono masę słomy, która została sprzedana lub użyczona z
gospodarstwa rolnego, oraz masę słomy zmagazynowanej.

W drugim kroku wiedząc, że w 1 tonie substancji organicznej znajduje się przeciętnie 580 kg
węgla organicznego (Corg), ustalono potencjalne saldo sekwestracji dwutlenku węgla w glebie.
W celu przeliczenia ilości węgla na ilość dwutlenku węgla, każdorazowo mnożono ilość węgla
przez 3,67.

Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w 
uprawach polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji 

CO2 w glebie.



Gospodarstwa 
z saldem 

sekwestracji 
dwutlenku węgla:

Liczba 
gospodarstw

Wielkości:

średniej
arytmetycznej

(kg/ha)

pierwszego 
kwartyla
(kg/ha)

mediany
(kg/ha)

trzeciego 
kwartyla
(kg/ha)

- dodatnim 188 540,6 341,4 519,4 745,6

- ujemnym 66 -330,8 -415,8 -202,0 -95,3

Tabela 9. Salda sekwestracji dwutlenku węgla w glebie na 1 ha gruntów ornych w 

analizowanych gospodarstwach (liczby średnie z lat 2005-2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w 
uprawach polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji 

CO2 w glebie.



Tabela 10. Potencjał produkcyjny w analizowanych gospodarstwach (liczby średnie z 

lat 2005-2010)

Wyszczególnienie Jedn.

Gospodarstwa z saldem sekwestracji dwutlenku węgla w 

glebie:

dodatnim ujemnym

Udział gospodarstw położonych na  ONW
%

40,4 72,7

Wskaźnik bonitacji gleb własnych
pkt.

1,0 0,9

Udział gospodarstw kierowanych przez 

kierowników z wykształceniem rolniczym % 53,7 37,8

Wiek kierownika gospodarstwa lata 42,6 46,1

Powierzchnia użytków rolnych, w tym: ha 99,6 68,5

- grunty dzierżawione % 41,4 34,8

Nakłady pracy ogółem na:

- 1 ha użytków rolnych godz. 36,7 44,3

Udział pracy najemnej w pracy ogółem
% 11,1 8,3

Wartość aktywów na 1 AWU tys.zł 560,3 453,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w 
uprawach polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji 

CO2 w glebie.



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji CO2 w glebie

Wyszczególnienie Jedn.

Gospodarstwa z saldem sekwestracji dwutlenku węgla w glebie:

dodatnim ujemnym

Grunty orne % 100,0 100,0

Zboża

- w tym pszenica
%

%

72,4

57,6

78,4

35,7

Pozostałe uprawy polowe

- w tym rzepak

Pozostałec

%

%

%

24,7

61,5

2,9

18,4

42,8

3,2

Udział nawozów zielonych w gruntach 

ornych
% 6,3 1,7

Obsada zwierząt na 1 ha gruntów 

ornych LU 0,01 0,01

Tabela 11. Organizacja produkcji na gruntach ornych w analizowanych gospodarstwach 

(liczby średnie z lat 2005-2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji CO2 w glebie

Wyszczególnienie Jedn.

Gospodarstwa z saldem sekwestracji dwutlenku węgla w glebie:

dodatnim ujemnym

Produktywność ziemi tys.zł/1 ha UR 3,0 2,5

Produktywność kapitału % 44,0 40,0

Wydajność pracy tys.zł/1 AWU 180,0 124,1

Zysk z zarządzania tys.zł/gospod. 51,6 14,2

Stopa reprodukcji majątku 

trwałego % 8,6 – 0,8

Stopa zadłużenia % 17,4 12,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Tabela 12. Produktywność czynników produkcji i zdolności rozwojowe analizowanych 

gospodarstw (liczby średnie z lat 2005-2010)



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji CO2 w glebie

Rysunek 3. Zysk z zarządzania i saldo sekwestracji dwutlenku węgla 

w glebie na 1 ha gruntów ornych w analizowanych gospodarstwach 

z dodatnim saldem sekwestracji dwutlenku węgla w glebie 

(liczby średnie z lat 2005-2010)
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Y= – 728,9214+3,3946X – 0,0022X2, współczynnik korelacji rang Spearmana r=0,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych z dodatnim i ujemnym saldem sekwestracji CO2 w glebie

Rysunek 4. Zysk z zarządzania i saldo sekwestracji dwutlenku węgla 

w glebie na 1 ha gruntów ornych w analizowanych gospodarstwach 

z ujemnym saldem sekwestracji dwutlenku węgla 

(liczby średnie z lat 2005-2010)

•

-1400 -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200

kgCO2/ha

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

zł
/h

a

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Y=536,4571+0,9581X+0,0001X2, współczynnik korelacji rang Spearmana r=0,62



Ocena funkcjonowania gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych z 

dodatnim saldem sekwestracji CO2 w glebie na 
tle gospodarstw pozostałych 

Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w 
uprawach polowych w zależności od wielkości skumulowanego 
punktowego wskaźnika względnej dobroci (SPWWD) i jakości 

gleb własnych.



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych w zależności od wielkości skumulowanego punktowego 
wskaźnika względnej dobroci (SPWWD) i jakości gleb własnych.

Wyodrębniony panel gospodarstw poddano analizie w zależności od 

jakości gleb własnych i skumulowanego punktowego wskaźnika względnej 

dobroci uwzględniającego:

• zysk z zarządzania,

• stopę reprodukcji majątku trwałego,

• saldo sekwestracji dwutlenku węgla w glebie.



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych w zależności od wielkości skumulowanego punktowego 
wskaźnika względnej dobroci (SPWWD) i jakości gleb własnych.

 W celu ustalenia skumulowanego punktowego wskaźnika względnej

dobroci (SPWWD) wykorzystano metodę unitaryzacji zerowanej

[Kukuła 2000]:

gdzie: zn – suma punktów, jaką uzyskuje dane gospodarstwo, (xi – minxi ) – różnica między wartością zmiennej (i), a

wartością zmiennej (i) najniższej w danej grupie, (max xi – min xi) – rozpiętość (różnica między wartością najwyższą

i najniższą zmiennej (i) w danej grupie), n- liczba zmiennych (3)



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych w zależności od wielkości skumulowanego punktowego 
wskaźnika względnej dobroci (SPWWD) i jakości gleb własnych.

Schemat 1. Schemat analizy grup gospodarstw specjalizujących się w 

uprawach polowych w latach 2005-2010

Do grupowania gospodarstw wykorzystano aglomeracyjną metodę Warda zawartą w

programie Statistica 8.0.

Do wyboru liczby skupień wykorzystano wskaźnik agregacji, indeks Calińskiego-

Harabasza oraz wymogi FADN co do minimalnej wielkości analizowanych grup gospodarstw.

Źródło: opracowanie własne

skumulowany punktowy wskaźnik 
względnej dobroci
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Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych w zależności od wielkości skumulowanego punktowego 
wskaźnika względnej dobroci (SPWWD) i jakości gleb własnych.

Schemat 2. 95% przedział ufności dla średniego salda sekwestracji dwutlenku 

węgla w glebie w analizowanych gospodarstwach różniących się jakością gleb 

(liczby średnie z lat 2005-2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Gospodarstwa na glebach:

przeciętnych                                      dobrych                                              bardzo dobrych



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych w zależności od wielkości skumulowanego punktowego 
wskaźnika względnej dobroci (SPWWD) i jakości gleb własnych.

Wyszczególnienie Jedn.

Gospodarstwa z glebami:

przeciętnymi: dobrymi: bardzo dobrymi:
rozwojowe problemo

we

schyłkowe rozwojowe problemo

we

schyłkowe rozwojowe problemo

we

schyłkowe

Udział gospodarstw 

położonych na  ONW % 50,0 71,0 87,5 37,9 48,8 66,7 13,3 22,6 20,8

Wskaźnik bonitacji gleb 

własnych - 0,8 0,8 0,7 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5

Udział gospodarstw 

kierowanych przez 

kierowników z wyk. 

rolniczym

% 69,2 51,6 54,2 55,2 53,7 51,5 80,0 71,0 66,7

Wiek kierownika 

gospodarstwa
lata 44,7 46,0 47,7 42,8 46,0 47,5 39,4 41,0 48,0

Powierzchnia użytków 

rolnych
ha 129,6 71,5 51,5 204,0 88,5 64,1 74,8 59,0 32,5

- w tym grunty 

dzierżawione
% 47,2 35,8 34,1 45,0 37,7 30,9 29,8 28,8 19,4

Nakłady pracy ogółem na:

-1 ha użytków rolnych godz. 30,5 46,1 55,5 24,8 37,3 54,9 47,0 55,9 94,8

Udział pracy najemnej w 

pracy ogółem % 7,9 4,0 3,7 26,3 9,4 5,3 8,2 7,1 2,1

Wartość aktywów/AWU tys.zł 536,5 370,5 233,6 727,4 573,3 379,7 634,9 424,9 325,2

Tabela 12. Potencjał produkcyjny analizowanych gospodarstw (liczby średnie z lat 

2005-2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.



Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach 
polowych w zależności od wielkości skumulowanego punktowego 
wskaźnika względnej dobroci (SPWWD) i jakości gleb własnych.

Wyszczególnienie Jedn.

Gospodarstwa z glebami:

przeciętnymi: dobrymi: bardzo dobrymi:

rozwojowe problemow

e

schyłkowe rozwojowe problemow

e

schyłkowe rozwojowe problemow

e

schyłkowe

Produktywność 

ziemi 
tys.zł/1 ha UR 2,3 2,1 2,0 2,9 2,8 2,5 3,7 2,9 2,9

Produktywność 

kapitału % 40,0 40,0 40,0 50,0 40,0 40,0 60,0 40,0 40,0

Wydajność pracy tys.zł/ 1AWU 165,6 100,1 79,2 257,2 165,2 100,1 173,0 114,0 67,3

Zysk z 

zarządzania
tys.zł/gospod. 76,5 26,8 11,4 168,8 53,3 -1,1 60,0 15,7 -5,2

Stopa reprodukcji 

majątku trwałego % 8,9 -2,6 -3,7 17,4 4,8 -2,0 9,2 1,5 -5,5

Stopa zadłużenia % 27,9 14,7 10,6 37,3 17,5 12,0 21,9 12,4 7,0

Tabela 13. Produktywność czynników produkcji i zdolności rozwojowe 

analizowanych gospodarstw (liczby średnie z lat 2005-2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.



Wnioski
Analiza wykazała, że gospodarstwa z dodatnim saldem sekwestracji CO2 (lub
największym) w porównaniu do gospodarstw pozostałych:

 miały mniejsze nakłady pracy ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, większy
udział pracy najemnej i wyższe techniczne uzbrojenie pracy,

 miały większą skalę produkcji, produktywność czynników produkcji i dużą dodatnią

stopę reprodukcji majątku trwałego oraz wyróżniły się korzystnymi efektami

ekonomicznymi,

 rzadziej występowały na terenach ONW, co oznacza, że niekorzystne warunki
gospodarowania utrudniają możliwości efektywnego gospodarowania i możliwości
rozwojowe, ale ich nie wykluczają; wśród gospodarstw funkcjonujących na terenach
ONW były bowiem również gospodarstwa rozwojowe,

 miały młodszych kierowników i większy był udział tych z przygotowaniem rolniczym,

co informuje o większych ich umiejętnościach.



Dziękuję za uwagę


