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W opracowaniu dokonano analizy ekonomiczno-organizacyjnych skutków wdro enia 

scenariusza rozwoju polityki rolnej i strategii wy czenia produkcji ro linnej na lata 2009–

–2014 dla przedsi biorstwa HZZ Osowa Sie . Dane do przeprowadzenia badania zebrano 

metod  wywiadu standaryzowanego. Opiera a si  ona na zmodyÞ kowanym kwestionariu-

szu wykorzystywanym w Mi dzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych – Pro-

dukcja Mleka (IFCN-Dairy – International Farm Comparison Network), zajmuj cej si  

porównaniami sytuacji organizacyjno-ekonomicznej gospodarstw produkuj cych mleko. 

Dane zebrane w ten sposób s u y y do dokonania zmian organizacyjno-ekonomicznych 

zgodnie z przyj t  strategi  wy czenia produkcji ro linnej. Do oblicze  wykorzystano 

model TIPI-CAL (Technology Impact and Policy Impact Calculations), który jest dyna-

micznym modelem wykorzystywanym do symulacji reakcji gospodarstw na zmieniaj ce 

si  otoczenie, w jakim dane gospodarstwa dzia aj . 

Z przeprowadzonych bada  dotycz cych skutków organizacyjno-ekonomicznych 

wprowadzenia scenariusza polityki rolnej i strategii wy czenia produkcji ro linnej dla 

HZZ Osowa Sie  na lata 2009–2014 wynika zasadno  wykorzystania proponowanych 

zmian w analizowanym przedsi biorstwie. 

Przeprowadzona analiza wykaza a, e wy czenie gruntów pod upraw  ro lin towa-

rowych i przeznaczonych na pasze tre ciwe w HZZ Osowa Sie  poprawia dochodowo  

badanego przedsi biorstwa w prognozowanych latach, zatem lepsz  strategi  dla analizo-

wanego przedsi biorstwa rolniczego by aby strategia, w której nie wyst puje towarowa 

produkcja ro linna.
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Wprowadzenie

Obecnie w Polsce znacz cy udzia  w hodowli zwierz t gospodarskich 

ma 21 strategicznych spó ek hodowli zwierz t gospodarskich o szcze-

gólnym znaczeniu dla gospodarki narodowej1, których w a cicielem jest 

Agencja Nieruchomo ci Rolnych. Spó ki te realizuj  programy hodow-

lane, kreuj  post p biologiczny dla jak najpe niejszego zaspokojenia po-

trzeb polskiego rolnictwa i sprostania konkurencji oraz wspó uczestnictwa 

w rynku globalnym. W rozwoju nowoczesnego rolnictwa coraz wi ksz  

rol  odgrywa post p biologiczny, który jest obecnie uwa any za najwa -

niejszy czynnik oddzia uj cy na wzrost efektywno ci ekonomicznej rol-

nictwa, zarówno z punktu widzenia ilo ci, jak i jako ci produktów rolnych. 

Spó ki ANR dysponuj  takim zasobem, co stwarza warunki dla stabilizacji 

cen no ników post pu na rynku krajowym oraz zabezpiecza potrzeby pol-

skiego rolnictwa w przypadku wyst pienia niekorzystnych zjawisk w skali 

mi dzynarodowej. Jedn  ze strategicznych spó ek hodowli zwierz t gospo-

darskich nale cych do ANR jest Hodowla Zwierz t Zarodowych w Oso-

wej Sieni, najstarszy o rodek hodowlany w Polsce. 

Celem opracowania jest przedstawienie ekonomiczno-organizacyjnych 

skutków wdro enia scenariusza rozwoju polityki rolnej i strategii wy cze-

nia produkcji ro linnej dla HZZ Osowa Sie  na lata 2009–2014.

W literaturze brakuje opracowa , które w sposób gruntowny analizuj  

zasady i efektywno  dzia a  takich przedsi biorstw. Publikowane omó-

wienia naukowe dotycz  badanego zagadnienia w skali makroekonomicz-

nej, brakuje za  prac uwzgl dniaj cych aspekt mikroekonomiczny. Ponad-

to badania te obejmuj  zazwyczaj stan istniej cy lub przesz y, pomijaj c 

najcz ciej analiz  dotycz c  prognoz funkcjonowania przedsi biorstw 

oraz wskaza  co do przysz ej ich dzia alno ci.

Warto wi c si  przyjrze  bli ej funkcjonowaniu przedsi biorstwa 

o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i spróbowa  dokona  

prognozy przysz ej jego dzia alno ci na podstawie przyj tych za o e  mi-

kro- i makroekonomicznych. 

 1 Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wy-
kazu spó ek hodowli ro lin uprawnych oraz hodowli zwierz t gospodarskich o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej, DzU z 2003 r. Nr 80, poz. 726.
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Charakterystyka przedsi biorstwa

Przedsi biorstwo HZZ Osowa Sie  Sp. z o.o. jest gospodarstwem jed-

nokierunkowym typu mlecznego, gdy  produkcja mleka (nale ca do ga-

zi „byd o”) daje ponad 40% produkcji towarowej, a pozosta e daj  mniej 

ni  30%2. Przedsi biorstwo to mo na uzna  za wysoko wyspecjalizowane 

ze wzgl du na to, e ga  „byd o” charakteryzuje si  ponad 66% udzia em 

w produkcji towarowej3.

Badane przedsi biorstwo gospodaruje na gruntach po o onych na tere-

nie dwóch województw: po udniowo-wschodniej cz ci województwa lu-

buskiego i po udniowo-zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego. 

Ma w swej strukturze trzy gospodarstwa: Osowa Sie  z folwarkiem D bo-

wa ka, Przyczyna Górna z folwarkami Konradowo i Przyczyna Górna II 

oraz J drzychowice z folwarkiem Kowalewo.

Do podstawowych dzia alno ci produkcyjnych prowadzonych przez 

HZZ Osowa Sie  nale y chów i hodowla byd a mlecznego o wysokiej wy-

dajno ci genetycznej oraz produkcja mleka. Przedsi biorstwo ma 3745,7 

ha gruntów, zatrudnia 117 osób, w tym 4 osoby stanowi ce kadr  kierow-

nicz , 17 pracowników administracji i ksi gowo ci oraz 96 pracowników 

wykonawczych. 

Metody badawcze

Dane do przeprowadzenia badania zebrano metod  wywiadu standa-

ryzowanego. Opiera a si  ona na zmodyÞ kowanym kwestionariuszu wy-

korzystywanym w Mi dzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych 

– Produkcja Mleka (IFCN-Dairy – International Farm Comparison Ne-

twork), zajmuj cej si  porównaniami sytuacji organizacyjno-ekonomicz-

nej gospodarstw produkuj cych mleko. Dane zebrane w ten sposób s u y-

y do dokonania zmian organizacyjno-ekonomicznych zgodnie z przyj t  

strategi  wy czenia produkcji ro linnej. 

 2 Z. Wojtaszek, Kierunki gospodarstw indywidualnych w Polsce Centralnej, Warszawa 1966, s. 57.
 3 R. Manteuffel, Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Warszawa 1984, s. 127.

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdro enia scenarusza polityki rolnej...



��

Do oblicze  wykorzystano model TIPI-CAL (Technology Impact and Pol-

icy Impact Calculations). Model ten jest europejskim rozwini ciem modelu 

FLIPSIM (Farm Level Income Policy Simulation) – modelu rozbudowywane-

go i u ywanego przez Centrum Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej (AFPC) 

w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. TIPI-CAL jest dynamicznym modelem 

wykorzystywanym do symulacji reakcji gospodarstw na zmieniaj ce si  otocze-

nie, w jakim dane gospodarstwa dzia aj . Model przystosowany jest do analiz 

gospodarstw o ró nych formach prawnych (gospodarstwa indywidualne, spó -

dzielnie, spó ki)4. Dzi ki jego zastosowaniu mo na oszacowa  skutki zmian 

strukturalnych, technologicznych i politycznych w gospodarstwach o ró nych 

powierzchniach i formach w asno ci, przy ró nych scenariuszach politycznych, 

rynkowych i technicznych, stosuj c ró ne strategie rozwojowe i dostosowawcze.

Model TIPI-CAL umo liwia tworzenie dziesi cioletnich scenariuszy 

rozwoju polityki rolnej i sytuacji ekonomicznej gospodarstwa w zale no ci 

od za o onych wielko ci makro- i mikroekonomicznych.

Model TIPI-CAL sk ada si  z trzech poziomów:

1) wej cia,

2) symulacji,

3) wyj cia.

Poziom wej cia sk ada si  z trzech cz ci. Pierwsz  z nich stanowi opis 

gospodarstwa, które charakteryzowane jest za pomoc  oko o 2000 zmien-

nych. Kolejn  cz ci  poziomu wej cia s  scenariusze i strategie funkcjo-

nowania gospodarstwa. Budowa scenariuszy opiera si  na wprowadzeniu 

do modelu za o e  zwi zanych ze zmianami polityki rolnej pa stwa, z kolei 

strategie odnosz  si  do zmian organizacyjnych w badanym gospodarstwie. 

Trzecia cz  poziomu wej cia zawiera projekcje cen na produkty rolnicze 

i na rodki do produkcji rolniczej w dziesi cioletnim okresie symulacji.

Drugim poziomem modelu TIPI-CAL jest poziom symulacji, w którym do-

konywane s  obliczenia dziesi cioletnich zmian w badanym gospodarstwie.

Trzecim poziomem jest poziom wyj cia zawieraj cy wyniki przeprowa-

dzonych symulacji. Wyniki te s  zestawiane w postaci rachunku zysków 

i strat oraz rachunku z przep ywów pieni nych.

 4 T. Hemme, F. Isermeyer, C. Deblitz, TIPI-CAL VERSION 1,0 Ein Modell zur Politik- und 
Technikfolgen- abschatzung fur typishe Betriebe im internationalen Vergleich, Brauschweig 
1997, s. 12.
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Za o enia dotycz ce scenariusza 

rozwoju polityki rolnej i wdra anej strategii

Realizuj c temat badawczy, opracowano scenariusz rozwoju polityki 

rolnej na lata 2009–2014 odzwierciedlaj cy przysz y poziom cen na rod-

ki do produkcji rolnej, cen na produkty rolne oraz poziom wsparcia go-

spodarstw ze strony pa stwa i Unii Europejskiej. Poza okre leniem wy ej 

wymienionego scenariusza przyj to dwie strategie przysz ego funkcjono-

wania HZZ Osowa Sie :

1) strategi  kontynuacji,

2) strategi  wy czenia produkcji ro linnej.

W strategii kontynuacji nie dokonano zmian organizacyjnych w bada-

nym przedsi biorstwie rolniczym, wprowadzono jedynie za o enia scena-

riusza polityki rolnej.

W strategii wy czenia produkcji ro linnej poza zastosowaniem za o-

e  scenariusza wprowadzono zmiany organizacyjne w przedsi biorstwie. 

Polega y one na wy czeniu z produkcji ro linnej w HZZ Osowa Sie  po-

wierzchni ro lin towarowych, a tak e ro lin wykorzystywanych do pro-

dukcji pasz tre ciwych, które zast piono gotowymi mieszankami z zakupu. 

Za o ono, e wy czona powierzchnia zostaje oddana do zasobu ANR, od 

której by a dzier awiona. Zmiany organizacyjne zwi zane z wdro eniem 

strategii wprowadzono w modelu TIPI-CAL w 2009 r., a skutki zmian ana-

lizowano w porównaniu z sytuacj  badanego przedsi biorstwa zaprojekto-

wan  w strategii kontynuacji. 

Scenariusz rozwoju polityki rolnej

Opracowanie scenariusza polityki rolnej wymaga o dokonania analizy 

dokumentów, które zosta y opublikowane przez: Food and Agricultural Po-

licy Research Institute (FAPRI) w Irlandii, Sekcji Analiz Ekonomicznych 

Polityki Rolnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (SAEPR/

FAPA), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), G ównego 

Urz du Statystycznego (GUS), Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-

darki ywno ciowej (IERiG ).

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdro enia scenarusza polityki rolnej...
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Wyj ciem wszelkich analiz by y dane zebrane w HZZ Osowa Sie  z lat 

2005–2008. Sporz dzaj c scenariusz polityki rolnej na lata 2009–2014, do-

konano nast puj cych za o e :

1. Do okre lenia poziomu cen sprzedawanych produktów rolnych, takich 

jak pszenica, j czmie  i mleko, wykorzystano prognozy zawarte w Ba-

seline 2008 Outlook for EU and Irish Agriculture opracowane przez 

Rural Economy Research Centre, FAPRI w Irlandii5 (tab. 1). Ceny rze-

paku oraz mieszanki zbo owej przyj to na podstawie informacji zawar-

tych w World Agricultural Outlook 2008 opracowanych przez FAPRI 

Institute w Iowa State University i University of Missouri-Columbia6. 

Ceny pszen yta wyznaczono na podstawie wska nika zmian cen okre-

lonego przez FAPRI w Irlandii dla pszenicy. Ceny buraków cukrowych 

w latach 2009–2010 przyj to zgodnie z szacunkami Artyszaka7, który 

oblicze  dokona  na podstawie Rozporz dzenia Rady (WE) nr 318/2006 

z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sek-

torze cukru. W kolejnych latach cena buraków cukrowych zosta a utrzy-

mana na poziomie z 2010 r. Wysoko  cen produktów rolnych na lata 

2009–2014 zawartych w tab. 1 zosta a wyznaczona na podstawie kursu 

euro przyj tego na poziomie 4,0 z otych za 1 euro oraz 3,0 z otych za 1 

dolara ameryka skiego.

2. Poziom kosztów produkcji na lata 2009–2014 wyznaczono na pod-

stawie wyrównanego wska nika wzrostu cen na rodki do produkcji 

rolnej z lat 2005–2008, który wynosi  przeci tnie 3,0% i zosta  ob-

liczony wed ug informacji opublikowanych przez IERiG 8. W tym 

przypadku uznano, e analizie powinien podlega  okres po wst pie-

niu Polski do UE. 

 5 J. BinÞ eld. T. Donnellan, K. Hanrahan, P. Westhoff, Baseline 2008 Outlook for EU and Irish 
Agriculture, Ireland 2008, s. 25, 30.

 6 M. Carriquiry, J. BinÞ eld et al., FAPRI-2008 U.S. and world agricultural outlook, Ames–Co-
lumbia 2008, s. 187, 243.

 7 A. Artyszak, Wp yw reformy unijnego rynku cukru na sytuacj  cukrownictwa i plantatorów 
buraka cukrowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie” 2008, seria: Problemy 
rolnictwa wiatowego, t. XV, s. 14.

 8 J. Seremak-Bulge, Koniunktura w rolnictwie, „Rynek Rolny. Analizy, Tendencje, Oceny” 
2005, nr 1–2009, nr 1.
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Tab. 1. Za o enia dotycz ce poziomu cen na sprzedawane produkty rolne 
w przyj tym scenariuszu polityki rolnej

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pszenica (z /t) 403 493 728 684 608 564 602 625 639 634

J czmie  (z /t) 427 478 712 779 613 576 592 615 636 636

Rzepak (z /t) 845 379 980 1454 1278 1263 1218 1227 1233 1239

Mieszanka zbo owa 

(z /t)
314 383 448 487 485 470 478 483 483 490

Pszen yto (z /t) 500 595 694 658 549 509 543 562 575 570

Buraki cukrowe 

(z /t)
205 134 123 104 111 105 105 105 105 105

Mleko (z /l) 1,08 1,09 1,25 1,07 1,14 1,12 1,12 1,14 1,14 1,15

ród o: opracowanie w asne na podstawie J. BinÞ eld. T. Donnellan, K. Hanrahan, P. Westhoff, Baseline 2008 
Outlook for EU and Irish Agriculture, Ireland 2008, s. 25, 30; M. Carriquiry, J. BinÞ eld et al., FAPRI-2008 U.S. 
and world agricultural outlook, Ames–Columbia 2008, s. 187, 243; A. Artyszak, Wp yw reformy unijnego rynku 
cukru na sytuacj  cukrownictwa i plantatorów buraka cukrowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW w War-
szawie” 2008, seria: Problemy rolnictwa wiatowego, t. XV, s. 14.

3. Do okre lenia poziomu wynagrodzenia na lata 2009–2014 pos u o-

no si  rednim corocznym wska nikiem wzrostu p ac w badanym 

przedsi biorstwie w latach 2000–2008, który wyniós  4,0%.

4. Koszty dzier awy gruntów ornych ponoszone przez HZZ Osowa Sie  

zosta y obliczone na podstawie umów zawartych z Agencj  Nierucho-

mo ci Rolnych w Warszawie (warto  1 dt pszenicy/ha). Wysoko  

czynszu dzier awnego w danym roku zale y od ceny rynkowej psze-

nicy podawanej przez GUS. W latach 2005–2008 kszta towa a si  ona 

na poziomie odpowiednio 36,7 z /dt w 2005 r., 44,8 z /dt w 2006 r., 

70,7 z /dt w 2007 r. i 64,2 z /dt w 2008 r. Op at  za dzier aw  gruntów 

ornych na lata 2009–2014 wyznaczono na podstawie prognoz wysoko-

ci ceny pszenicy opracowanych przez FAPRI w Irlandii (odpowied-

nio 60,8 z /dt na 2009 r., 56,4 z /dt na 2010 r., 60,2 z /dt na 2011 r., 

62,5 z /dt na 2012 r., 63,9 z /dt na 2013 r., 63,4 z /dt na 2014 r.).

5. Na lata 2009–2014 za o ono jako efekt post pu biologicznego i or-

ganizacyjnego wzrost rocznej wydajno ci mlecznej krów na pozio-

mie 1,0%.
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6. W ramach za o e  scenariusza ustalono tak e wielko  plonów na lata 

2009–2014. Wyznaczono je na podstawie rednich wysoko ci plonów 

wyst puj cych w przedsi biorstwie w latach 2005–2008. Dla pszenicy 

ozimej redni plon z tych lat wyniós  5,3 t/ha, dla j czmienia ozimego 

5,4 t/ha, dla j czmienia jarego 3,3 t/ha, dla pszen yta 4,2 t/ha, dla mie-

szanki zbo owej 2,7 t/ha, dla rzepaku ozimego3,8 t/ha, dla buraków cu-

krowych 45,3 t/ha, dla kukurydzy na kiszonk  43,0 t/ha, dla kukurydzy 

na ziarno 7,3 t/ha, dla lucerny pastewnej 38,0 t/ha oraz dla ki 13,8 t/ha. 

Kolejnym etapem budowy scenariusza by o ustalenie poziomu cen rod-

ków do produkcji rolniczej. W latach 2005–2008 pos u ono si  wska nikami 

zmian cen dla poszczególnych rodków produkcji publikowanych w opra-

cowaniu „Rynek Rolny” IERiG  (tab. 2)9. Z kolei do budowy prognozy na 

lata 2009–2014 wykorzystano wyrównany wska nik wzrostu cen rodków 

produkcji rolniczej zawarty w tej samej publikacji. Warto  wska nika ob-

liczono jako redni  arytmetyczn  za lata 2005–2008 i wynios a ona 3,0%. 

Tab. 2. Za o enia dotycz ce poziomu cen na rodki do produkcji rolniczej w latach 2005–2014 
w przyj tym scenariuszu polityki rolnej (2005=100%)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materia  siewny 100,0 100,8 114,4 122,7 126,4 130,2 134,1 138,1 142,2 146,5

Nawozy 100,0 102,1 119,4 199,4 205,4 211,6 217,9 224,5 231,2 238,1

rodki ochrony 

ro lin
100,0 100,8 101,6 116,2 119,7 123,3 127,0 130,8 134,7 138,8

Olej nap dowy 100,0 103,5 118,4 144,2 148,5 153,0 157,6 162,3 167,2 172,2

Us ugi obce 100,0 107,1 110,2 121,3 125,0 128,7 132,6 136,6 140,7 144,9

Weterynarz i leki 100,0 106,1 107,7 111,7 115,0 118,5 122,0 125,7 129,5 133,3

Inseminacja 100,0 102,3 105,0 110,3 113,6 117,0 120,5 124,2 127,9 131,7

Utrzymanie 

urz dze  

udojowych

100,0 104,2 106,4 111,1 114,4 117,8 121,4 125,0 128,8 132,6

Pasze 100,0 106,7 125,9 147,3 151,7 156,3 161,0 165,8 170,8 175,9

Pozosta e rodki 

do produkcji
100,0 100,5 105,3 111,3 114,7 118,1 121,7 125,3 129,1 132,9

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych publikowanych przez IERIG .

 9 Ibidem.
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W toku przeprowadzonych bada  przyj to wysoko  stawek p atno ci 

bezpo rednich w latach 2005–2008 (w postaci jednolitej p atno ci obszaro-

wej, uzupe niaj cej p atno ci obszarowej do grupy upraw podstawowych oraz 

uzupe niaj cej p atno ci do ro lin przeznaczonych na pasz  uprawianych na 

trwa ych u ytkach zielonych (p atno  zwierz ca), któr  otrzymuj  producen-

ci rolni zajmuj cy si  chowem byd a mlecznego, a tak e wysoko  p atno ci 

cukrowej i dop at do paliwa rolniczego) na podstawie informacji publikowa-

nych w rozporz dzeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysoko  

p atno ci bezpo rednich na lata 2009–2012 przyj to zgodnie z szacunkami 

Wilczy skiego10 (tab. 3). Wed ug wylicze  Sekcji Analiz Ekonomicznych 

Polityki Rolnej FAPA11 stawka p atno ci bezpo rednich w 2013 r. wyniesie 

oko o 210 euro/ha przy jednoczesnym wyeliminowaniu pozosta ych p atno ci. 

W badaniach wielko  tej stawki za o ono na lata 2013–2014. Wysoko  staw-

ki p atno ci cukrowej na lata 2009–2010 wyznaczono na podstawie szacun-

ków Artyszaka12, który skorzysta  z oblicze  Krzy anowskiej. W kolejnych 

latach utrzymano wielko  stawki p atno ci cukrowej na poziomie z 2010 r. 

Wysoko  dop at do paliwa rolniczego w latach 2010–2014 przyj to na pod-

stawie stawki ustalonej na 2009 r. w projekcie rozporz dzenia Rady Ministrów 

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. W kolejnych latach wysoko  dop at 

do paliwa rolniczego obliczono jako sum  stawki z 2009 r. i wzrostu ceny oleju 

nap dowego w latach 2010–2014. 

 10 A. Wilczy ski, Wp yw zmian cenowych na sytuacj  ekonomiczn  gospodarstw polskich 
do 2013 r., [w:] Analiza efektywno ci produkcji mleka i ywca wo owego, red. M. wit yk, 
W. Zi tara, Szczecin 2008, s. 64.

 11 FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, System uproszczony dop at bezpo red-
nich w Polsce – funkcjonowanie i wst pne szacunki stawek dop at, Warszawa 2003.

 12 A. Artyszak, op. cit., s. 14.
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Tab. 3. P atno ci bezpo rednie w latach 2005–2014 w przyj tym scenariuszu rozwoju polityki rolnej

Rodzaj p atno ci 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jednolita p atno  

obszarowa (z /ha)
2 25 276 301 339 367 386 405 425

Uzupe niaj ca p atno  

obszarowa do grupy 

upraw podstawowych 

(z /ha)

282 313 294 269 249 242 224 218

Uzupe niaj ca p atno  

obszarowa do upraw 

ro lin przeznaczonych 

na pasz , uprawianych 

na trwa ych u ytkach 

zielonych (p atno  

zwierz ca) (z /ha)

– – 438 379 352 317 285 257 840 840

P atno  cukrowa (z /t) – 33,9 37,3 39,4 49,3 53,6 53,6 53,6

ród o: opracowanie w asne na podstawie A. Wilczy ski,  Wp yw zmian cenowych na sytuacj  ekonomiczn  go-
spodarstw polskich do 2013 r., [w:] Analiza efektywno ci produkcji mleka i ywca wo owego, red. M. wit yk, 
W. Zi tara, Szczecin 2008, s. 64; A. Artyszak, Wp yw reformy unijnego rynku cukru na sytuacj  cukrownictwa 
i plantatorów buraka cukrowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie” 2008, seria: Problemy 
rolnictwa wiatowego, t. XV, s. 14.

Wysoko  p atno ci cukrowej oraz p atno ci bezpo rednich na lata 

2013–2014 zosta a wyznaczona na podstawie kursu euro przyj tego na po-

ziomie 4,0 z ote.

Zmiany organizacyjne w przedsi biorstwie 

HZZ Osowa Sie

Zastosowanie strategii wy czenia produkcji ro linnej wymaga o doko-

nania zmian organizacyjnych w badanym przedsi biorstwie, a wyniki tych 

zmian przedstawia tab. 4. 

Tab. 4. Zmiany organizacyjne w badanym przedsi biorstwie rolnym 
po wdro eniu strategii wy czenia produkcji ro linnej

Wyszczególnienie Strategia kontynuacji
Strategia wy czenia 

produkcji ro linnej

Powierzchnia UR [ha] 3534,5 1960,5

Udzia  gruntów ornych w powierzchni UR [%] 78,5 69,0

Powierzchnia paszowa [ha] 2494,1 1960,5

Liczba krów [szt.] 1770 1770

Ma gorzata Karolewska-Szparaga
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Obsada inwentarza ywego

[DJP/100 ha UR]
80,7 146,6

Udzia  przychodów z produkcji ro linnej 

w przychodach ca kowitych [%]
19,2 0,0

Liczba pracowników Þ zycznych [os.] 119 42

Wska nik ekonomicznej wydajno ci pracy [z /rbh] 85,7 145,8

Wska nik umaszynowienia gospodarstwa [tys. 

z /ha UR]
1,4 1,9

ród o: opracowanie w asne.

Wdro enie strategii wy czenia produkcji ro linnej spowodowa o zmniej-

szenie powierzchni u ytków rolnych o 44,5%, co by o wynikiem wyelimi-

nowania ze struktury zasiewów ro lin towarowych oraz przeznaczonych na 

pasze tre ciwe (tab. 5). Powierzchnia ro lin przeznaczanych na pasze obj to-

ciowe (kukurydza na kiszonk , ka, lucerna pastewna) nie uleg a zmianie. 

Ze wzgl du na wprowadzone przekszta cenia powierzchni u ytków rol-

nych jednocze nie zmieni a si  tak e obsada inwentarza ywego, która w stra-

tegii kontynuacji kszta towa a si  na poziomie wysokim, natomiast w strategii 

wy czenia produkcji ro linnej jej poziom jest bardzo wysoki (tab. 4). 

Tab. 5. Zmiana powierzchni zasiewów w badanym przedsi biorstwie 
po wprowadzeniu strategii wy czenia produkcji ro linnej w ha

Wyszczególnienie 2005–2008 2009–2014

Pszenica ozima 502,4 –

J czmie  ozimy 33,6 –

J czmie  jary 10,8 –

Rzepak ozimy 255,5 –

Mieszanka zbo owa 23,6 –

Pszen yto 214,0 –

Kukurydza na kiszonk 1022,0 1022,0

ka 608,7 608,7

Buraki cukrowe 318,5 –

Lucerna pastewna 329,8 329,8

Kukurydza na ziarno 215,6 –

Razem 3534,5 1960,5

ród o: opracowanie w asne.
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Wskutek zmian dokonanych modyÞ kacji w produkcji ro linnej zgodnie 

z przyj t  strategi  wprowadzono zmiany w dawkach pokarmowych dla 

poszczególnych kategorii zwierz t. Do dawki pokarmowej zamiast pasz 

tre ciwych wcze niej produkowanych w przedsi biorstwie wprowadzono 

gotowe mieszanki tre ciwe z zakupu. Zapotrzebowanie na dzienn  dawk  

paszy tre ciwej dla byd a ustalono na podstawie norm ywienia krów, za-

wartych w katalogu norm i normatywów wydanych przez SGGW13. Cena 

mieszanki tre ciwej zosta a ustalona na podstawie ceny mieszanki sypkiej 

typu B, która jest publikowana przez IERiG . Podstaw  do sporz dzenia 

prognozy na lata 2009–2014 by a zmiana cen zbó  (j czmienia, pszenicy) 

oszacowanych przez FAPRI w Irlandii. 

Ona podstawie metody normatywnej zaproponowanej przez Manieckie-

go dokonano reorganizacji zatrudnienia w badanym przedsi biorstwie14. Na 

podstawie norm i normatywów organizacji i planowania pracy15 obliczono 

zapotrzebowanie na pracowników Þ zycznych przy zmienionej strukturze 

zasiewów oraz ustalono zapotrzebowanie na pracowników potrzebnych 

do produkcji mleka. W przypadku pracowników umys owych ich liczb  

pozostawiono bez zmian. Liczba pracowników Þ zycznych zatrudnionych 

w przedsi biorstwie po wdro eniu strategii wy czenia produkcji ro lin-

nej ze 119 osób zmniejszy a si  do 42. Jednocze nie uleg  zmianie tak e 

wska nik ekonomicznej wydajno ci pracy, który w strategii kontynuacji 

kszta towa  si  na poziomie 85,7 z /rbh, natomiast w strategii wy czenia 

produkcji ro linnej jego poziom jest wy szy i wynosi 145,8 z /rbh (tab. 4). 

W ostatnim etapie przeprowadzanych zmian dokonano eliminacji oraz 

sprzeda y maszyn i urz dze  w przedsi biorstwie odpowiednio do struktury 

zasiewów powsta ej w wyniku zastosowania strategii wy czenia produkcji 

ro linnej. Wska nik umaszynowienia gospodarstwa w strategii kontynuacji 

kszta towa  si  na poziomie 1,4 tys. z /ha u ytków rolnych, natomiast w stra-

tegii wy czenia produkcji ro linnej wyniós  1,9 tys. z /ha u ytków rolnych 

(tab. 4). W nast pstwie tych modyÞ kacji dokonano zmniejszenia kosztów 

 13 Katalog norm i normatywów, Warszawa 1999, s. 93. 
 14 F. Maniecki, Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w gospodarstwie rolniczym, War-

szawa 1976, s. 108. 
 15 S. Krotzsch et al., Faustzahlen fur die Landwirtschaft, 13. Auß age, Kuratorium fur Technik 

und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), Darmstadt 2005, s. 100–146. 
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utrzymania maszyn i urz dze  oraz kosztów zu ycia paliwa. Koszty utrzy-

mania maszyn i urz dze  zmniejszono proporcjonalnie do otrzymanej war-

to ci po ich sprzeda y. Koszty zu ycia paliwa zosta y ponownie oszacowane 

na podstawie otrzymanej struktury zasiewów. 

Wyniki ekonomiczne

Przedsi biorstwo rolne HZZ Osowa Sie  w 2005 r. ponios o koszty ca -

kowite dzia alno ci w wysoko ci 21 778 tys. z  (rys. 1). Do 2008 r. wzros y 

one o 30,5% i wynios y 28 423 tys. z . Wdro enie w 2009 r. w badanym 

przedsi biorstwie za o e  strategii wy czenia produkcji ro linnej spo-

wodowa o spadek kosztów ca kowitych o 21,5% w stosunku do 2008 r. 

W warunkach strategii kontynuacji koszty ca kowite wzros y w 2009 r. 

o 0,9% w porównaniu do kosztów ca kowitych ponoszonych przez badane 

przedsi biorstwo w 2008 r. W latach 2010–2014 nast pi  dalszy wzrost 

kosztów ca kowitych produkcji (za o enia scenariusza cen na rodki do 

produkcji i na produkty rolne na lata 2009–2014). Koszty ca kowite pro-

dukcji w ostatnim roku analizy ukszta towa y si  na poziomie 25 069 tys. 

z  w strategii wy czenia produkcji ro linnej i by y ni sze o 8036 tys. z  

w porównaniu z kosztami ponoszonymi przez badane przedsi biorstwo 

w warunkach strategii kontynuacji.

W przypadku gdy jednostk  przeliczeniow  jest z /100 kg mleka, wdro-

enie strategii wy czenia produkcji ro linnej spowodowa o spadek kosz-

tów ca kowitych o 22,3% w odniesieniu do 2008 r. (rys. 1). W strategii 

bazowej natomiast w 2009 r. w stosunku do 2008 r. mo na zauwa y  nie-

wielki spadek kosztów o 0,2 z /100 kg mleka. W latach 2010–1014 w obu 

porównywanych strategiach nast pi  systematyczny wzrost kosztów ca -

kowitych produkcji. W 2014 r. w strategii wy czenia produkcji ro linnej 

koszty te kszta towa y si  na poziomie 152,6 z /100 kg mleka i by y ni sze 

o 24,3% w porównaniu z kosztami ponoszonymi przez badane przedsi -

biorstwo w warunkach strategii kontynuacji.

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdro enia scenarusza polityki rolnej...
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Rys. 1. Koszty ca kowite badanego przedsi biorstwa w latach 2005–2014 po wdro eniu strategii 
kontynuacji i strategii wy czenia produkcji ro linnej w mln z /gospodarstwo i w z /100 kg mleka
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�ród o: opracowanie w asne.

Gdy jednostk  odniesienia jest hektar u ytków rolnych, wdro enie 

w 2009 r. w badanym przedsi biorstwie strategii wy czenia produkcji ro-

linnej spowodowa o wzrost kosztów ca kowitych produkcji w stosunku 

do 2008 r. o 41,5% ze wzgl du na zmniejszenie powierzchni gospodar-

stwa o 44,5% (rys. 2). W przypadku strategii kontynuacji wzrost kosztów 

w 2009 r. w odniesieniu do 2008 r. wyniós  0,9%. W latach 2010–2014 

w obu strategiach nast pi  wzrost kosztów, który w ostatnim roku analizy 

osi gn  w strategii wy czenia produkcji ro linnej poziom 12 784,2 z /ha 

u ytków rolnych i by  wy szy o 3417,7 z /ha w porównaniu do strategii 

kontynuacji.

Po wdro eniu strategii wy czenia produkcji ro linnej w przeliczeniu na 

jednego zatrudnionego nast pi  wzrost kosztów o 44,5% w stosunku do sy-

tuacji, gdy przedsi biorstwo dzia a w warunkach strategii kontynuacji, co 

spowodowane by o zmniejszeniem liczby pracowników Þ zycznych (rys 2). 

Kolejne lata charakteryzowa  systematyczny wzrost kosztów w obu porów-

nywanych strategiach. W 2014 r. koszty ca kowite produkcji w przeliczeniu 

na jednego zatrudnionego kszta towa y si  na poziomie 397,9 tys. z  w stra-

tegii wy czenia produkcji ro linnej i by y wy sze o 115,0 tys. z  w porów-

naniu z kosztami ponoszonymi przez badane przedsi biorstwo w warunkach 

strategii kontynuacji.

Ma gorzata Karolewska-Szparaga
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Rys. 2. Koszty ca kowite badanego przedsi biorstwa w latach 2005–2014 po wdro eniu strategii konty-
nuacji i strategii wy czenia produkcji ro linnej w z /ha u ytków rolnych i w tys. z /1 zatrudnionego
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"ród o: opracowanie w asne.

Przychody ca kowite z produkcji w badanym przedsi biorstwie w pierw-

szym roku analizy kszta towa y si  na poziomie 24 675 tys. z  (rys. 3). Do 

2007 r. przychody wzros y do poziomu 26 592 tys. z . W kolejnym roku za-

notowano zmniejszenie przychodów o 1712 tys. z  w porównaniu z 2007 r., 

które spowodowane by o w g ównej mierze spadkiem ceny mleka z po-

ziomu 1,25 z /kg uzyskanego w 2007 r., do 1,07 z /kg w 2008 r. Wdro e-

nie w 2009 r. w badanym przedsi biorstwie strategii wy czenia produkcji 

ro linnej spowodowa o spadek przychodów ca kowitych o 15,7% w sto-

sunku do 2008 r., co spowodowane by o brakiem przychodów ze sprze-

da y ro lin towarowych wyeliminowanych w ramach za o e  organiza-

cyjnych analizowanej strategii. W strategii kontynuacji nast pi  natomiast 

wzrost przychodów w 2009 r. w stosunku do 2008 r., który wyniós  4,6%. 

W latach 2009–2010 nast pi  spadek przychodów do poziomu 20 002 tys. 

z  w warunkach strategii wy czenia produkcji ro linnej i 25 921 tys. z  

w strategii kontynuacji. Kolejne lata analizy charakteryzowa y si  wzro-

stem przychodów ca kowitych. W 2014 r. w strategii wy czenia produkcji 

ro linnej osi gn y one warto  21 498 tys. z  i by y ni sze o 5677 tys. z  

w porównaniu z przychodami osi gni tymi przez badane przedsi biorstwo 

w warunkach strategii kontynuacji. 

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdro enia scenarusza polityki rolnej...
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Rys. 3. Przychody ca kowite badanego przedsi biorstwa w latach 2005–2014 po wdro eniu strategii 
kontynuacji i strategii wy czenia produkcji ro linnej w mln z /gospodarstwo i w z /100 kg mleka
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%ród o: opracowanie w asne.

Gdy jednostk  jest z /100 kg mleka, wdro enie strategii wy cze-

nia produkcji ro linnej spowodowa o spadek przychodów ca kowitych 

o 16,6% w odniesieniu do 2008 r. W strategii bazowej natomiast w 2009 r. 

 w stosunku do 2008 r. zauwa y  mo na wzrost przychodów o 5,9 z /100 

kg mleka. W kolejnych latach poziom przychodów charakteryzowa  si  

systematycznym wzrostem w strategii wy czenia produkcji ro linnej. 

W przypadku strategii kontynuacji przychody te ulega y niewielkim wa-

haniom. W 2014 r. w strategii wy czenia produkcji ro linnej przychody 

ca kowite produkcji kszta towa y si  na poziomie 130,9 z /100 kg mleka 

i by y ni sze o 34,6 z /100 kg mleka w porównaniu z przychodami uzy-

skiwanymi przez badane przedsi biorstwo w warunkach strategii konty-

nuacji.

Przyjmuj c za jednostk  odniesienia hektar u ytków rolnych, w wyniku 

wdro enia strategii wy czenia produkcji ro linnej nast pi  wzrost przycho-

dów o 45,1% w stosunku do sytuacji, gdy przedsi biorstwo dzia a w warun-

kach strategii kontynuacji (rys. 4). W 2010 r. nast pi  spadek przychodów 

w obu analizowanych strategiach. W strategii wy czenia produkcji ro linnej 

przychody ukszta towa y si  na poziomie 10 200,1 z /ha, w strategii bazowej 

wynios y 7333,8 z /ha. W kolejnych latach poziom przychodów w obu stra-

tegiach ulega  systematycznemu wzrostowi.

Ma gorzata Karolewska-Szparaga
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Wdro enie strategii wy czenia produkcji ro linnej w przeliczeniu na 

jednego zatrudnionego spowodowa o wzrost przychodów o 56,5% w sto-

sunku do sytuacji, gdy przedsi biorstwo dzia a w warunkach strategii kon-

tynuacji. W 2010 r. nast pi  spadek przychodów w obu analizowanych stra-

tegiach. Kolejne lata analizy charakteryzowa y si  systematycznym wzro-

stem przychodów ca kowitych. W przeliczeniu na jednego zatrudnionego 

w przedsi biorstwie w 2014 r. w strategii wy czenia produkcji ro linnej 

osi gn y one warto  341,2 tys. z  i by y wy sze o 109,0 tys. z  w porów-

naniu z przychodami osi gni tymi przez badane przedsi biorstwo w wa-

runkach strategii kontynuacji.

Rys. 4. Przychody ca kowite badanego przedsi biorstwa w latach 2005–2014 po wdro eniu strategii kon-
tynuacji i strategii wy czenia produkcji ro linnej w z /ha u ytków rolnych i w tys. z /1 zatrudnionego
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(ród o: opracowanie w asne.

Zysk netto z produkcji w badanym przedsi biorstwie w pierwszym roku 

analizy kszta towa  si  na poziomie 2896,6 tys. z  (rys. 5). W kolejnym 

roku wzrós  o 9,4%. W 2007 r. zanotowano spadek zysku netto do poziomu 

1973,5 tys. z , a w 2008 r. badane przedsi biorstwo ponios o strat  w wyso-

ko ci 3376,3 tys. z , co wynika o ze spadku ceny mleka, a tak e obni enia 

plonów i cen niektórych ro lin przeznaczanych w przedsi biorstwie rolni-

czym na sprzeda  (susza). Nie bez znaczenia dla sytuacji Þ nansowej bada-

nego przedsi biorstwa rolniczego by  znaczny wzrost kosztów produkcji 

mleka, najbardziej intensywny po wst pieniu Polski w struktury UE. 

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdro enia scenarusza polityki rolnej...
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W 2009 r. zanotowano zmniejszenie straty w porównaniu do 2008 r. 

o 915,3 tys. z  w sytuacji, gdy przedsi biorstwo rolnicze dzia a w warun-

kach strategii kontynuacji i 2167 tys. z , gdy funkcjonuje w strategii wy-

czenia produkcji ro linnej. Kolejne lata analizy charakteryzowa y si  

pog bianiem straty, któr  ponios o badane przedsi biorstwo w 2008 r. 

w obu porównywanych strategiach. W 2014 r. strata w warunkach strategii 

wy czenia produkcji ro linnej osi gn a poziom 3571 tys. z  i by a ni sza 

od osi gni tej przez badane przedsi biorstwo w warunkach strategii konty-

nuacji o 2359 tys. z . 

Rys. 5. Zysk/strata netto badanego przedsi biorstwa w latach 2005–2014 po wdro eniu strategii 
kontynuacji i strategii wy czenia produkcji ro linnej w mln z /gospodarstwo i w z /100 kg mleka
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+ród o: opracowanie w asne.

Gdy jednostk  przeliczeniow  jest z /100 kg mleka, wdro enie strategii 

wy czenia produkcji ro linnej w 2009 r. spowodowa o zmniejszenie straty 

o 64,7%. Gdy przedsi biorstwo rolnicze funkcjonuje w warunkach strate-

gii kontynuacji, zmniejszenie straty wynios o 28,0%. Strata netto w kolej-

nych latach analizy w obu strategiach ulega a systematycznemu zwi ksza-

niu. W 2014 r. w strategii kontynuacji wynios a 31,6 z /100 kg mleka i by a 

wy sza o 14,4 z /100 kg mleka w porównaniu do poniesionej przez badane 

przedsi biorstwo w warunkach strategii wy czenia produkcji ro linnej.

Ma gorzata Karolewska-Szparaga
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Podsumowanie

Z przeprowadzonych bada  dotycz cych skutków organizacyjno-eko-

nomicznych wprowadzenia scenariusza polityki rolnej i strategii wy cze-

nia produkcji ro linnej dla HZZ Osowa Sie  na lata 2009–2014 wynika 

zasadno  wykorzystania proponowanych zmian w analizowanym przed-

si biorstwie. 

Przeprowadzona analiza wykaza a, e wy czenie gruntów pod upraw  

ro lin towarowych i przeznaczonych na pasze tre ciwe w HZZ Osowa Sie  

poprawia dochodowo  badanego przedsi biorstwa w prognozowanych la-

tach, zatem lepsz  strategi  dla analizowanego przedsi biorstwa rolniczego 

by aby strategia, w której nie wyst puje towarowa produkcja ro linna.

W latach 2006–2008 w HZZ Osowa Sie  zanotowano znaczny spadek 

zysku netto, spowodowany kl skami suszy, spadkiem produkcji mleka oraz 

spadkiem ceny mleka. Na sytuacj  Þ nansow  badanego przedsi biorstwa 

rolniczego du y wp yw mia  znaczny wzrost kosztów produkcji mleka, 

najbardziej intensywny po wst pieniu Polski w struktury UE. 

Prognozowane w artykule zmiany rozwoju polityki rolnej w latach 

2009–2014 odzwierciedlaj ce przysz y poziom cen na rodki do produkcji 

i na produkty rolne oraz wsparcie gospodarstw p atno ciami wskazuj  na 

pogorszenie si  sytuacji HZZ Osowa Sie . Prognozowana strata netto dla 

badanego przedsi biorstwa na 2014 r. w przypadku strategii kontynuacji 

jest jednak e wy sza o 14,4 z /100 kg mleka w porównaniu do poniesionej 

przez badane przedsi biorstwo w warunkach strategii wy czenia produk-

cji ro linnej.

Ekonomiczno-organizacyjne skutki wdro enia scenarusza polityki rolnej...
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Economically and Organizational Result Accustom Rural 

Policy Scenario and Strategy Switching off of Vegetable 

Production for HZZ Osowa Sie  co. Ltd. Enterprise

Abstract

In article made analysis of economically and organizational result of accustoming 

of rural policy scenario and strategy switching of vegetable production 2009–2014 for 

HZZ Osowa Sie  co. Ltd. enterprise. Data collect for conducting of research method of 

interview standardized. It was based on modiÞ ed questionnaire taken advantage in IF-

CN-Dairy – International Farm Comparison Network – milk production, which compare 

organizationally – economic situation milk producing farms. Data collected allowed to 

accomplish economically and organizational changes according to switching of vegetable 

production strategy. Model take advantage for accounts TIPI-CAL – Technology Impact 

and Policy Impact Calculations, which is dynamic model taken advantage for simulation 

of reaction of farm on enclosing changing.

Result of research concerning introduction policy scenario and strategy switching of 

vegetable production 2009–2014 for HZZ Osowa Sie  co. Ltd. enterprises show legitima-

cy of utilization of suggested change in analyzed enterprises.

Carried analysis has exerted, that switching off of ground under cultivation of freight 

plant and assigned on substantial forage in HZZ Osowa Sie  co. Ltd. enterprises proÞ t-

ability of researched enterprise corrects in forecasted years, so strategy would be better 

strategy for analyzed agricultural enterprise is strategy switching of vegetable production.

Keywords: enterprise, scenario, strategy, common agricultural policy
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