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Wyniki produkcyjne i ekonomiczne wybranych
typów gospodarstw rolnych w Polsce
WstĊp
Dziaáania, jakie podjĊto w polskim rolnictwie w latach poprzedzających akcesjĊ naszego kraju do Unii Europejskiej, a takĪe po akcesji, doprowadziáy do
znaczących przemian w tym obszarze gospodarki. ObjĊcie rolnictwa wspólną
polityką rolną przyniosáo wiele korzyĞci. Wzrosáy dochody ludnoĞci rolniczej
i wzrósá odsetek gospodarstw zdolnych do odtwarzania potencjaáu produkcyjnego oraz rozwoju [Józwiak i Mirkowska 2011, Michna 2011]. Nasiliáy siĊ przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych, bardzo potrzebne w polskim
rolnictwie, poniewaĪ z badaĔ wynika, iĪ zdolne do odtwarzania potencjaáu produkcyjnego oraz rozwoju są gospodarstwa o powierzchni powyĪej 20 ha uĪytków rolnych, z wyáączeniem gospodarstw warzywniczych, sadowniczych oraz
wysoko wyspecjalizowanych w produkcji drobiarskiej i Īywca wieprzowego
[Dzun 2011]. Ponadto postĊpujące procesy koncentracji w pozostaáych ogniwach
áaĔcucha dostaw ĪywnoĞci, zwáaszcza w sferze przetwórstwa i handlu (przy stosunkowo wolnoprzebiegających przemianach w obszarze rolnictwa), osáabiają
pozycjĊ przetargową gospodarstw rolnych [SzymaĔski 2013] i nasilają potrzebĊ
zwiĊkszania skali produkcji w gospodarstwach.
Racjonalne wykorzystywanie instrumentów wspólnej polityki rolnej przyczynia siĊ do coraz bardziej widocznych procesów modernizacji i specjalizacji
gospodarstw rolnych, szczególnie w rejonach o dobrych warunkach do produkcji rolniczej. Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonego
przez GUS w 2013 roku1, dla których odniesieniem są wyniki Powszechnego
1

Badanie struktury gospodarstw rolnych (badanie strukturalne) w zakresie uĪytkowania gruntów,
powierzchni zasiewów, pogáowia zwierząt gospodarskich oraz charakterystyki gospodarstwa rol-
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Spisu Rolnego z 2010 roku, wskazują, Īe przybywa gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji okreĞlonych produktów. W 2010 roku do gospodarstw
specjalistycznych zaliczono 62,0% ogóáu gospodarstw, a w 2013 roku – 69,4%
[GUS 2014]. RównoczeĞnie zmniejszaniu ulega liczba gospodarstw rolnych
zajmujących siĊ produkcją poszczególnych produktów, a zwiĊkszyáa siĊ skala produkcji tych produktów wytwarzanych w gospodarstwach, czyli procesy
koncentracji produkcji postĊpują [Komorowska 2014], co umoĪliwia doskonalenie technologii wytwarzania i prowadzi do wzrostu wydajnoĞci produkcji oraz
poprawy efektywnoĞci gospodarowania zasobami w rolnictwie. Pod wzglĊdem
produktywnoĞci czynników produkcji i dochodów rolniczych obserwuje siĊ wyraĨny trend wzrostowy i szybkie tempo zmian, wiĊksze niĪ w wiĊkszoĞci krajów
czáonkowskich UE [Majewski i Wąs 2015], chociaĪ dystans w zakresie wydajnoĞci pracy jest wciąĪ bardzo duĪy [Chlebicka i Jarka 2015].
NaleĪy podkreĞliü, Īe analiza ĞcieĪek rozwojowych rolnictwa na Ğwiecie wskazuje, Īe podstawowym czynnikiem jego rozwoju byáa i wciąĪ jest maksymalizacja
efektywnoĞci gospodarowania zasobami produkcyjnymi [Kowalski i in. 2011].

Cel i metodyka badaĔ
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gáównych typach gospodarstw rolnych2, które stanowią najbardziej
liczne grupy gospodarstw specjalistycznych w Polsce. OcenĊ przeprowadzono dla gospodarstw, które są objĊte rachunkowoĞcią rolną w systemie FADN3.
Zgodnie z zaáoĪeniami obowiązującego systemu rachunkowoĞci rolnej, badaniem obejmowane są tylko gospodarstwa przekraczające minimalny próg wielkoĞci ekonomicznej (tzw. gospodarstwa towarowe) [Goraj i MaĔko 2009].
Realizacji celu pracy posáuĪyáa analiza porównawcza wyników uzyskanych
przez wybrane typy gospodarstw rolnych w 2015 roku. W badanym roku w próbie polskiego FADN wedáug tychĪe typów byáo: 3411 gospodarstw nastawionych na produkcjĊ roĞlinną (uprawy polowe), 2782 gospodarstwa specjalizujące

nego zostaáo przeprowadzone przez GUS po raz pierwszy w 2005 roku, nastĊpne w 2007 roku
i ostatnio w 2013 roku w gospodarstwach indywidualnych.
2
Typ rolniczy (produkcyjny) gospodarstwa rolnego okreĞlany jest udziaáem wartoĞci produkcji
z poszczególnych dziaáalnoĞci rolniczych w wartoĞci produkcji caákowitej gospodarstwa. W ramach systemu rachunkowoĞci rolnej FADN gospodarstwa rolne są grupowane wedáug typów
gáównych (podstawowych), skáadających siĊ z typów szczegóáowych.
3
FADN to jednolity system zbierania danych rachunkowych we wszystkich krajach czáonkowskich
UE, sáuĪący miĊdzy innymi do kreowania wspólnej polityki rolnej. W Polsce od 2004 roku IERiGĩ-PIB prowadzi badania rachunkowoĞci rolnej w systemie FADN, okreĞlanym jako polski FADN.
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siĊ w produkcji mleka oraz 776 gospodarstw nastawionych na produkcjĊ Īywca
wieprzowego.
Analizie porównawczej poddano przede wszystkim: wyposaĪenie badanych
gospodarstw w zasoby produkcyjne, osiągniĊte wyniki produkcyjne i produktywnoĞü czynników wytwórczych, poniesione koszty produkcji, uzyskane dochody oraz dochodowoĞü zasobów produkcyjnych.

Charakterystyka zasobów badanych gospodarstw
PrzeciĊtna powierzchnia uĪytków rolnych (UR) badanych typów gospodarstw rolnych nastawionych na produkcjĊ zwierzĊcą w 2015 roku róĪniáa siĊ
nieznacznie. Gospodarstwa nastawione na uprawy polowe byáy wiĊksze obszarowo, Ğrednia powierzchnia uĪytków rolnych wyniosáa 29,1 ha (gospodarstw
mlecznych i trzodowych odpowiednio 21,4 i 19,8 ha UR). Zarówno gospodarstwa specjalizujące siĊ w produkcji roĞlinnej, jak i zwierzĊcej dysponowaáy zasobami ziemi, które byáy czĊĞciowo dzierĪawione.
Na podstawie danych rachunkowoĞci rolnej FADN z zakresu zasobów pracy
gospodarstw rolnych moĪna podaü tylko wkáad tych zasobów w procesy produkcyjne gospodarstw, czyli nakáady pracy. Z tych danych wynika, Īe roczne nakáady pracy ogóáem w przeliczeniu na peánozatrudnionego4 byáy zbliĪone w gospodarstwach nastawionych na uprawy polowe oraz produkcjĊ Īywca wieprzowego,
a wiĊksze w gospodarstwach specjalizujących siĊ w produkcji mleka. Gospodarstwa nastawione na produkcjĊ zwierzĊcą ponosiáy gáównie nakáady pracy wáasnej,
zwáaszcza gospodarstwa specjalizujące siĊ w produkcji mleka, poniewaĪ dysponowaáy one relatywnie wiĊkszym potencjaáem zasobów pracy wáasnej.
Liczba sztuk zwierząt (wyraĪona w jednostkach przeliczeniowych LU5)
utrzymywanych w badanych typach gospodarstw rolnych byáa wyraĨnie zróĪnicowana. W gospodarstwach mlecznych obsada zwierząt na 100 ha UR byáa
ponad dwa razy mniejsza niĪ w gospodarstwach trzodowych, co wynikaáo
z koniecznoĞci zapewnienia odpowiedniej powierzchni do produkcji pasz objĊtoĞciowych dla bydáa utrzymywanego w tych gospodarstwach. Gospodarstwa
nastawione na produkcjĊ Īywca wieprzowego w Īywieniu trzody chlewnej
w duĪej mierze wykorzystywaáy pasze zakupione, dlatego utrzymywaáy znacznie wiĊkszą liczbĊ zwierząt (tab. 1). Udziaá pasz z zakupu w Īywieniu trzody
chlewnej w tychĪe gospodarstwach wyniósá 63%.
4

AWU – jednostka przeliczeniowa nakáadów pracy wedáug metodyki FADN: jednostka AWU
równowaĪna jest 2120 godzinom pracy ogóáem w ciągu roku. W nakáadach pracy ogóáem ujmuje
siĊ nakáady pracy wáasnej rolnika i jego rodziny (FWU) oraz nakáady pracy najemnej (AWU).
5
LU – jednostka przeliczeniowa zwierząt wedáug metodyki FADN, równowaĪna krowie mlecznej
lub wybrakowanej albo bykowi w wieku 2 lata i wiĊcej.
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Tabela 1
Zasoby produkcyjne porównywanych typów gospodarstw
Wyszczególnienie
ĝrednia powierzchnia UR [ha],
w tym: dzierĪawionych [ha]
Nakáady pracy ogóáem [AWU],
w tym: pracy wáasnej [FWU]
ZwierzĊta ogóáem [LU], w tym:
krowy mleczne [LU]
trzoda chlewna [LU]
Obsada zwierząt ogóáem
[LU/100 ha UR]
Aktywa ogóáem [zá]

Typ gospodarstwa
uprawy polowe
29,1
8,4
1,54
1,30
1,6
0,2
0,7

krowy mleczne
21,4
5,4
1,80
1,76
24,5
15,6
0,2

trzoda chlewna
19,8
4,4
1,56
1,46
53,7
0,1
53,0

5,4
857 068

114,5
909 062

271,2
969 580

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie [FADN 2015].

Zasoby kapitaáowe porównywanych typów gospodarstw rolnych stanowiáy
w gáównej mierze Ğrodki trwaáe, w tym budynki, maszyny i urządzenia w wyposaĪeniu budynków oraz stado podstawowe zwierząt, a ich wartoĞü byáa wiĊksza
w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ zwierzĊcą, co wynikaáo z wiĊkszej wartoĞci budynków oraz stada podstawowego, a takĪe obrotowego zwierząt
utrzymywanych w tych gospodarstwach.

Wyniki produkcyjne i produktywnoĞü zasobów
WartoĞü produkcji ogóáem6 w badanych gospodarstwach nastawionych na
uprawy polowe ksztaátowaáa przede wszystkim produkcja roĞlinna, a w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ mleka i Īywca wieprzowego – produkcja
zwierzĊca (tab. 2). W gospodarstwach specjalizujących siĊ w uprawach polowych dominowaáa produkcja zbóĪ i stanowiáa 48% wartoĞci produkcji caákowitej, znaczący udziaá miaáa produkcja nasion roĞlin oleistych (19%), warzyw (8%)
i ziemniaków (6%). W gospodarstwach specjalizujących siĊ w produkcji mleka
wartoĞü uzyskanej produkcji mleka stanowiáa 70% wartoĞci produkcji caákowitej, ponadto znaczący udziaá miaáa produkcja Īywca woáowego (17%), a takĪe
produkcja zbóĪ (12%). W gospodarstwach trzodowych udziaá wytworzonej produkcji Īywca wieprzowego przekraczaá 73% wartoĞci produkcji ogóáem, a udziaá
produkcji zbóĪ siĊgaá 20%.
6

Zgodnie z metodyką FADN, wyniki produkcyjne gospodarstw rolnych stanowi produkcja ogóáem, czyli produkcja caákowita, która obejmuje produkcjĊ rolniczą roĞlinną i zwierzĊcą oraz pozostaáą produkcjĊ, a takĪe przychody z dzierĪawienia ziemi, wynajmu budynków oraz maszyn,
Ğwiadczenia usáug.
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Tabela 2
WartoĞü i struktura produkcji porównywanych typów gospodarstw
Wyszczególnienie

Produkcja ogóáem
Produkcja roĞlinna, w tym:
zboĪa
ziemniaki
buraki cukrowe
roĞliny oleiste
warzywa
owoce
Produkcja zwierzĊca, w tym:
mleko
Īywiec woáowy
Īywiec wieprzowy
Produkcja ogóáem
Produkcja roĞlinna, w tym:
zboĪa
ziemniaki
buraki cukrowe
roĞliny oleiste
warzywa
owoce
Produkcja zwierzĊca, w tym:
mleko
Īywiec woáowy
Īywiec wieprzowy

Typ gospodarstwa
uprawy polowe
WartoĞü produkcji [zá]
121 217
113 915
58 293
7 659
4 882
23 110
9 929
761
5 104
805
1 424
2 292
Struktura produkcji [%]
100,0
94,0
48,1
6,3
4,0
19,1
8,2
0,6
4,2
0,7
1,2
1,9

krowy mleczne

trzoda chlewna

128 600
14 901
15 277
1 794
464
557
193
109
112 904
90 563
21 730
631

218 919
54 751
43 469
1 120
1 306
5 733
604
111
162 677
313
1 510
160 143

100,0
11,6
11,9
1,4
0,4
0,4
0,2
0,1
87,8
70,4
16,9
0,5

100,0
25,1
19,9
0,5
0,6
2,6
0,3
0,1
74,3
0,1
0,7
73,2

ħródáo: Jak w tabeli 1.

Odniesienie wyników produkcyjnych porównywanych typów gospodarstw
do wkáadu czynników wytwórczych zaangaĪowanych w ich uzyskanie pozwoliáo obliczyü produktywnoĞü zasobów analizowanych gospodarstw (tab. 3).
W związku z tym, Īe gospodarstwa specjalizujące siĊ w produkcji Īywca wieprzowego uzyskaáy znacznie wyĪszy poziom wyników produkcyjnych niĪ pozostaáe gospodarstwa, to ich wskaĨniki produktywnoĞci zasobów takĪe uksztaátowaáy siĊ na znacznie wyĪszym poziomie, zwáaszcza produktywnoĞci ziemi,
ale równieĪ wydatkowanej pracy i zaangaĪowanego kapitaáu. EfektywnoĞü produkcyjna zasobów ziemi w gospodarstwach trzodowych byáa prawie dwa razy
wiĊksza niĪ w gospodarstwach mlecznych oraz ponad dwa i póá razy wiĊksza niĪ
w gospodarstwach nastawionych na uprawy polowe.
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Tabela 3
ProduktywnoĞü zasobów badanych typów gospodarstw
Wyszczególnienie
ProduktywnoĞü ziemi [zá/ha]
Ekonomiczna wydajnoĞü pracy
[zá/AWU]
ProduktywnoĞü
[zá/100 zá aktywów ogóáem]

Typ gospodarstwa
uprawy polowe
4 166

krowy mleczne
6 009

trzoda chlewna
11 057

78 712

71 444

140 333

14,1

14,1

22,6

ħródáo: Jak w tabeli 1.

Wyniki ekonomiczne i dochodowoĞü zasobów
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego7 stanowi opáatĊ zaangaĪowania czynników wytwórczych gospodarstw rolnych w ich procesy produkcyjne.
Syntetyczny rachunek wyników ekonomicznych badanych typów gospodarstw
rolnych przedstawiono w tabeli 4. Gospodarstwa nastawione na produkcjĊ Īywca wieprzowego uzyskaáy znacznie wyĪszy poziom wyników produkcyjnych niĪ
pozostaáe gospodarstwa, ale ich koszty produkcji byáy takĪe znacznie wiĊksze.
Koszty materiaáowe dziaáalnoĞci produkcyjnej gospodarstw trzodowych uksztaátowaáy siĊ na ponad dwa razy wyĪszym poziomie niĪ gospodarstw roĞlinnych
oraz mlecznych, co wynikaáo przede wszystkim ze znacznie wiĊkszych kosztów pasz w związku z utrzymywaniem wiĊkszej liczby zwierząt oraz Īywieniem
trzody chlewnej paszami treĞciwymi. Pasze stosowane w tych gospodarstwach
pochodziáy w duĪej mierze z zakupu. Koszty pasz w gospodarstwach trzodowych stanowiáy 92% kosztów materiaáowych i 77% kosztów ogóáem (w gospodarstwach mlecznych odpowiednio 58 i 42%).
Koszty amortyzacji Ğrodków trwaáych uksztaátowaáy siĊ na relatywnie
niĪszym poziomie w gospodarstwach roĞlinnych, a na wyĪszym i zbliĪonym
w gospodarstwach mlecznych oraz trzodowych, a koszty zewnĊtrznych czynników produkcji, w tym koszty wynagrodzeĔ, byáy wyraĨnie wiĊksze w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ roĞlinną (dwukrotnie wiĊksze niĪ w gospodarstw trzodowych i trzykrotnie wiĊksze niĪ w gospodarstw mlecznych), co
wiązaáo siĊ z angaĪowaniem relatywnie wiĊkszych nakáadów pracy najemnej
w tychĪe gospodarstwach.
7

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego to kategoria dochodowa wedáug metodyki FADN, okreĞlana w niniejszym opracowaniu w skrócie jako dochód z gospodarstwa rolnego. Odpowiada ona
dochodowi rolniczemu netto z uwzglĊdnieniem dopáat do dziaáalnoĞci gospodarstw rolnych. W celu
okreĞlenia znaczenia dopáat w ksztaátowaniu poziomu dochodów badanych gospodarstw obliczono
dochód z gospodarstwa rolnego bez dopáat oraz dochód z gospodarstwa rolnego z dopáatami.
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Tabela 4
Rachunek wyników porównywanych typów gospodarstw [zá]
Wyszczególnienie
Produkcja ogóáem
Koszty materiaáowe
Koszty amortyzacji
Koszty zewnĊtrznych czynników
produkcji
Podatki, opáaty
Saldo podatku VAT
Koszty ogóáem
Dochód z gospodarstwa rolnego
bez dopáat
Dopáaty
Dochód z gospodarstwa rolnego
z dopáatami

Typ gospodarstwa
uprawy polowe

krowy mleczne

trzoda chlewna

121 217
76 778
21 968

128 600
81 464
25 197

218 919
169 798
26 390

14 041
3 187
–918
116 892

4 321
1 102
–887
112 968

6 406
1 328
–510
204 432

4 325
33 034

15 632
35 489

14 487
23 812

37 359

51 121

38 299

ħródáo: Jak w tabeli 1.

W rezultacie, najlepsze wyniki ekonomiczne uzyskaáy gospodarstwa nastawione na produkcjĊ mleka, co potwierdza wyniki wczeĞniejszych analiz [Oráowska 2010], a najniĪszy ich poziom (wielokrotnie niĪszy) uksztaátowaá siĊ
w gospodarstwach nastawionych na uprawy polowe. Zarówno w gospodarstwach
nastawionych na produkcjĊ roĞlinną, jak i produkcjĊ mleka oraz trzodowych
o poziomie wyników koĔcowych zadecydowaá w duĪym stopniu poziom dopáat
do dziaáalnoĞci produkcyjnej oraz inwestycyjnej uzyskiwany przez gospodarstwa
rolne. Wedáug metodyki FADN, dopáaty do dziaáalnoĞci gospodarstw rolnych są
ujmowane przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego. W porównywanych
gospodarstwach najwyĪszy poziom dopáat uzyskaáy gospodarstwa nastawione
na produkcjĊ mleka oraz produkcjĊ roĞlinną, co znacząco (wielokrotnie) zwiĊkszyáo ich dochody.
Udziaá dopáat w dochodach badanych gospodarstw nastawionych na produkcjĊ roĞlinną wyniósá aĪ 88,4%, 69,4%, w gospodarstwach produkujących
mleko, 62,2% w hodujących trzodĊ. Wyniki te wskazują na znaczącą rolĊ dopáat
w ksztaátowaniu poziomu dochodów analizowanych typów gospodarstw, zwáaszcza gospodarstw nastawionych na produkcjĊ roĞlinną.
Dopáaty do dziaáalnoĞci gospodarstw rolnych mają znaczący udziaá w dochodach wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, podobnie jak w innych krajach UE. W krajach UE-15 od 1995 roku udziaá dopáat w dochodach gospodarstw rolnych ogóáem byá przewaĪający (ponad 50%) i miaá tendencjĊ wzrostu,
a w 2009 roku przekroczyá nawet 100% dochodów [Runowski 2014]. W Polsce bardzo wysoki poziom wsparcia dochodów jest obserwowany w przypadku
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gospodarstw wielokierunkowych oraz nastawionych na uprawy polowe [Goraj
i MaĔko 2013].
EfektywnoĞü ekonomiczną gospodarowania zasobami w badanych typach
gospodarstw rolnych, czyli dochodowoĞü zasobów ziemi, wydatkowanej pracy i zaangaĪowanego kapitaáu przedstawiono w tabeli 5. W związku z tym, Īe
poziom uzyskanych dochodów byá wyĪszy w gospodarstwach nastawionych na
produkcjĊ mleka, wskaĨniki efektywnoĞci ekonomicznej gospodarowania zasobami byáy takĪe wyĪsze w tych gospodarstwach, zwáaszcza dochodowoĞci zasobów ziemi i kapitaáu.
Tabela 5
DochodowoĞü zasobów produkcyjnych badanych typów gospodarstw
Wyszczególnienie
Dochód z gospodarstwa rolnego
[zá/ha UR]
DochodowoĞü pracy wáasnej
[zá/osobĊ]
DochodowoĞü aktywów ogóáem [%]

Typ gospodarstwa
uprawy polowe

krowy mleczne

trzoda chlewna

1 283

2 389

1 934

28 613
4,4

29 046
5,6

26 232
4,0

ħródáo: Jak w tabeli 1.

Podsumowanie
Porównywane typy gospodarstw rolnych róĪniáy siĊ w zakresie posiadanych
czynników wytwórczych. Gospodarstwa nastawione na produkcjĊ roĞlinną gospodarowaáy relatywnie wiĊkszą powierzchnią zasobów ziemi, a gospodarstwa
nastawione na produkcjĊ zwierzĊcą dysponowaáy wiĊkszym potencjaáem zasobów pracy wáasnej, zwáaszcza te specjalizujące siĊ w produkcji mleka. NajwyĪszy poziom wyników produkcyjnych uzyskaáy gospodarstwa nastawione
na produkcjĊ Īywca wieprzowego, które w Īywieniu trzody chlewnej w duĪej
mierze wykorzystywaáy zakupione pasze, co warunkowaáo duĪą skalĊ produkcji,
ale relatywnie duĪe koszty jej wytworzenia. W rezultacie takich dziaáaĔ, efektywnoĞü produkcyjna gospodarowania zasobami w gospodarstwach trzodowych
uksztaátowaáa siĊ na znacznie wyĪszym poziomie, zwáaszcza produktywnoĞü
ziemi. EfektywnoĞü ekonomiczna gospodarowania zasobami byáa najwiĊksza
w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ mleka, poniewaĪ uzyskaáy one
najwiĊksze dochody.
NaleĪy podkreĞliü, Īe najniĪszy poziom dochodów (wielokrotnie niĪszy)
uksztaátowaá siĊ w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ roĞlinną, dlatego
dopáaty do dziaáalnoĞci tego typu gospodarstw przesądziáy o poziomie ich wyników koĔcowych oraz efektywnoĞci ekonomicznej gospodarowania zasobami.
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Abstrakt
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w wybranych typach gospodarstw rolnych, które naleĪą do najbardziej
licznych grup gospodarstw specjalistycznych w Polsce, czyli gospodarstw nastawionych na produkcjĊ roĞlinną, specjalizujących siĊ w produkcji mleka oraz
produkcji Īywca wieprzowego. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki analiz
wskazują na znacznie wyĪszy poziom wyników produkcyjnych i produktywnoĞci zasobów w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ Īywca wieprzowego
w związku z duĪym udziaáem pasz z zakupu w Īywieniu zwierząt, co warunkowaáo relatywnie duĪą skalĊ produkcji. DochodowoĞü zasobów uksztaátowaáa siĊ
na najwyĪszym poziomie w gospodarstwach nastawionych na produkcjĊ mleka,
poniewaĪ gospodarstwa mleczne uzyskaáy najwiĊksze dochody.
Sáowa kluczowe: produkcja rolnicza, wyniki produkcji rolniczej, efektywnoĞü
gospodarstw rolnych

Production and economic results of the selected types
of farms in Poland
Abstract
The aim of the study is to evaluate the results of management of production
resources in selected types of farms, which belong to the most numerous specialized farms in Poland, ie farms oriented to plant production, specializing in milk
production and pig production. The results of the analysis show that productions
results and resource productivity are signiÞcantly higher in pig production farms
due to the large share of feed purchased, which enabled a relatively large scale
of production. At the same time, the economics efÞciency of the resources was
at the highest level in farms aimed at milk production, as dairy farms had the
highest income.
Key words: agricultural production, results of agricultural production, effectiveness of farms

