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Synopsis. Badano optymalną skalę produkcji pieczarek przy zastosowaniu analizy punktu krytycznego (progu 
rentowności). Analiza danych empirycznych wykazała, że próg rentowności w badanej zbiorowości w porównaniu 
do rzeczywistej skali produkcji kształtował się na dość niskim poziomie. Powyższy fakt miał wpływ na wysoką 
wartość współczynnika bezpieczeństwa, przekraczający w badanych pieczarkarniach poziom 90%. Świadczy o tym, 
że produkcja grzybów w badanych pieczarkarniach jest działalnością opłacalną i gwarantuje osiągnięcie dochodu 
parytetowego już przy niewielkiej, wynoszącej zaledwie  7240 kg rocznej wielkości produkcji grzybów. 

Wstęp
Rynek produktów rolnych w warunkach polskiej gospodarki jest jednym z bardziej niestabilnych 

rynków. Ceny kształtują się zgodnie z wahaniami sezonowymi, rocznymi i wieloletnimi. Znane są cenowe 
cykle świńskie, mleczne oraz cykle innych produktów [Lewczuk, Szarek 1999]. Ta niestabilność cen 
wymaga od zarządzających nieustannego monitorowania ponoszonych na produkcję kosztów i osiąganych 
z produkcji dochodów. W miarę wzrostu kosztów produkcji i zmniejszania się jednostkowej marży, jaką 
osiąga producent ze sprzedaży produkowanych dóbr, powstaje problem ustalenia takiej skali produkcji, 
która zagwarantuje mu osiągnięcie dochodów adekwatnych do poniesionych nakładów pracy i wartości 
zainwestowanego kapitału. 

W literaturze istnieje wiele opracowań, które przedstawiają efekt skali produkcji w rolnictwie. Żmija 
[1993,1995] udowodnił, że wzrost skali produkcji prowadzi do obniżenia jednostkowych kosztów sta-
łych w produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych oraz przedstawił korzyści ekonomiczne 
związane ze wzrostem liczby utrzymywanych krów mlecznych. Lewandowski [1996], Mańko [2007] i 
Wójcik [2010] określili minimalną liczbę krów mlecznych gwarantującą osiągnięcie dochodu paryteto-
wego. Sadowska [1998] wykorzystała próg rentowności do wyznaczenia minimalnej skali produkcji ryb 
oraz jego zastosowanie w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach gospodarki rybackiej. Szarek 
[2004] wyznaczył na podstawie badań gospodarstw specjalizujących się w produkcji tuczników próg 
rentowności, mierzony liczbą odchowanych prosiąt, gwarantujący pokrycie poniesionych wydatków w 
produkcji prosiąt i maciory. 

Najbardziej miarodajne wyniki można uzyskać, jeśli zastosuje się do wyznaczenia optymalnej skali 
produkcji analizę progu rentowności. Ma ona uniwersalny charakter, bowiem uwzględnia posiadane przez 
gospodarstwo zasoby czynników produkcji (w kosztach stałych) oraz wpływ otoczenia gospodarstwa na 
osiągane efekty (w kosztach zmiennych i cenie otrzymywanej za sprzedawane produkty). 

Skala produkcji określa rozmiar lub wielkość jednorodnej produkcji [Begg i in. 1993], natomiast 
progiem rentowności (BEP –  ang. Break Even Point) określa się taką wielkość produkcji, która pokrywa 
poniesione na tę produkcję koszty stałe i zmienne [Siegel i in. 1999]. Skala produkcji jest wypadkową 
progu rentowności – określa taką wielkość jednorodnej produkcji, która gwarantuje pokrycie kosztów na 
nią poniesionych. Za pomocą formuły progu rentowności można wyznaczyć optymalną, ekonomicznie 
uzasadnioną skalę produkcji. Umiejętność zastosowania w praktyce tej analizy jest jednym z ważniej-
szych narzędzi w zarządzaniu każdą jednostka produkcyjną. Pierwotnie, zastosowanie analizy punktów 
krytycznych produkcji miało na celu wyznaczanie ceny produktu metodą kosztów poniesionych, jednak 
z powodzeniem przeniesiono to zastosowanie do innych analiz [Kos, Szwacka-Salomonowicz 1997].  
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Cel, materiał i metodyka badań
Celem pracy było określenie optymalnej skali produkcji pieczarek przy zastosowaniu analizy punktu 

krytycznego (progu rentowności). Badaniami objęto 28 pieczarkarni zlokalizowanych w powiecie sie-
dleckim i łosickim, uznawanych za największe „zagłębie” produkcji pieczarek w Polsce w 2010 roku. 
Badane pieczarkarnie wyprodukowały w tym okresie prawie 16 tys. ton pieczarek, co stanowiło około 
10% całego eksportu tych grzybów [Naszkowska 2010]. Podstawowym narzędziem badawczym był 
kwestionariusz wywiadu, zawierający dane na temat ekonomicznych uwarunkowań produkcji pieczarek. 
Badania przeprowadzono na przełomie grudnia i stycznia 2010/2011 roku. 

Dla realizacji postawionego celu dokonano podziału kosztów produkcji na koszty stałe i zmienne 
[Manteuffel 1984]. Do kosztów stałych zaliczono: podatki, ubezpieczenia osobowe (KRUS) i majątkowe, 
odsetki od kredytów, amortyzację. Koszt zmienne obejmowały zakup: artykułów pochodzenia rolnicze-
go, artykułów pochodzenia przemysłowego (środki ochrony roślin, środki do odkażania i dezynfekcji, 
paliwo, energia elektryczna) iusług, koszty robocizny najemnej.

Mając dane o wielkości produkcji, kosztach stałych i zmiennych oraz uzyskanych cenach za sprzedane 
pieczarki określono ilościowy i wartościowy próg rentowności produkcji jednoasortymentowej według 
następujących formuł [Dobija 1994]:

Vo = 
Ks

P – Jkzgdzie: 
Vo –punkt krytyczny ilościowy (próg rentowności),
Ks – koszty stałe,
P – cena sprzedaży produktu,
Jkz  – jednostkowy koszt zmienny produktu.
V= Vo x P
gdzie:
V – punkt krytyczny wartościowy.
Wyznaczono również marżę bezpieczeństwa ze wzoru:
Mb = P(m) – Vo
gdzie:
P(m) – faktyczna wielkość produkcji
oraz współczynnik bezpieczeństwa:
Wb= [(P(m) – Vo) / P(m)]x100%

Na podstawie przedstawionych formuł wyznaczono skalę produkcji niezbędną do osiągnięcia progu 
rentowności. Wielkości te wyznaczono dla 4 grup badawczych, różniących się powierzchnią uprawy.  Dla 
realizacji celu badań, całą zbiorowość podzielono na 4 grupy, co przedstawiono w tabeli 1. Wyznaczono 
również próg rentowności II stopnia (VoII) gwarantujący osiągnięcie przez gospodarstwo w 2010 roku 
dochodu parytetowego według następującej formuły [Goraj 2005]:

VoII = [(DPR/(P-Jkz))+Ks]xP
gdzie:
DPR – wartość rocznego dochodu parytetowego.
Przyjęto średni miesięczny dochód w sektorze pozarolniczym w wysokości 3500 zł miesięcznie. Dla 

oceny statystycznej uzyskanych wyników przedstawiono wartości średnie, odchylenia standardowego 
(SD) i współczynnika zmienności (CV). Dane wzbogacono o analizę regresji jednoczynnikowej. Obli-
czenia wykonano w programie STATISTICA.  

Wyniki
Badane pieczarkarnie charakteryzowały się zróżnicowaną wartością środków trwałych (tab. 2). Czyn-

nikiem różnicującym tę wielkość była powierzchnia uprawy. Wartość środków trwałych w przeliczeniu 
na 1m2 uprawianych grzybów wyniosła w grupie I – 719,4 zł, w grupie II – 1064,4 zł, 1689,3 zł w grupie 
III i w grupie IV – 27,6 zł. Najniższa wartość środków trwałych w grupie I świadczy o tym, że produkcja 
odbywa się w głównie w zaadoptowanych na ten cel wolnych pomieszczeniach gospodarczych w funk-
cjonujących gospodarstwach rolnych. 

Plon pieczarek z jednostki powierzchni, jak również liczba cykli produkcyjnych w ciągu roku 
zależała od skali produkcji. Najwyższe plony oraz najwyższą liczbę cykli produkcyjnych zanotowano 

Tabela 1. Kryteria podziału badanej 
zbiorowości
Table 1. Investigated material criteria
Numer 
grupy/
Group 
number

Powierzchnia 
uprawy 

[m2]/Area of 
cultivation

Liczebność/
Numbers

I <1000 9
II 1001-2000 11
III 2001-5000 4
IV >5000 4
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Tabela 2. Podstawowe dane o produkcji w badanych grupach w 2010 roku 
Table 2. Characteristic of production in investigated groups in 2010
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Numer grupy (n=28)/Group number
I II III IV

Wartość środków trwałych/
Value of assets 612 083,3 1 695 000,0 5 900 000,0 5 275 000,0

SD 382 714,3 542 954,9 2 317 685,6 3 763 309,7
CV(%) 62,5 32,0 39,3 71,3
Powierzchnia uprawy/
Area of cultivation 850,8 1 592,5 3 492,5 7 250,0

SD 158,2 218,8 959,6  1 500,0
CV(%) 18,6 13,7 27,5 20,7
Plon z cyklu/
Yield per cycle 24,0 27,3 27,8 30,0

SD 3,3 3,2 2,6 1,8
CV(%) 13,7 11,6 9,5 6,1
Liczba cykli produkcyjnych/
Numbers of production cycles 7,0 7,8 8,5 9,0

SD 1,5 1,2 1,0 1,2
CV(%) 21,6 15,0 11,8 12,8
Średnia cena skupu/ 
Average price 4,00 4,10 4,20 4,00

SD 0,3 0,2 0,2 0,2
CV(%) 55,6 56,2 60,6 74,7
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 3. Analiza ilościowego (Vo) i wartościowego (V) progu rentowności w badanych pieczarkarniach. 
Table 3. Amount and values BEP in investigated farms
Numer 
grupy/
Group 
number

Wielkość 
produkcji/
Production 

size

Koszty 
zmienne/ 
Liabilities 

costs

Koszty stałe/
Fixed 

expences

Jednostkowe 
koszty zmienne/

Costs of 
production unit 

Vo 
BEP/

Amount

V BEP/
Value

[kg/rok]/[kg/year]
I 123 391 354 330,28 32 893,72 2,87 7 240,58 28 855
SD 46 030,80 137 121,84 18 820,89 0,21 4 244,40 16 185,60
CV(%) 37,30 38,70 57,22 7,33 58,62 56,09
II 309564 876 618,92 93 479,26 2,84 21 132,25 85 303
SD 73 081,10 230 892,05 31 815,78 0,41 10 773,03 43 213,17
CV(%) 23,61 26,34 34,04 14,28 50,98 50,66
III 814 200 2193 967,12 417 642,88 2,71 73 596,02 306 301
SD 224 024,17 680 453,46 167 165,74 0,37 39 100,55 157 300,13
CV(%) 27,51 31,01 40,03 13,73 53,13 51,35
IV 1 852 000 4 368 446,50 362 203,50 2,47 62 682,28 250 763
SD 765 370,50 1 125 909,54 78 690,49 0,41 25 907,50 100 382,42
CV(%) 41,33 25,77 21,73 16,59 41,33 40,03
Średnia/
zbiorowości/
Average

542 161,43 1 395 765,54 158 703,60 2,78 30 097,61 122367,55

SD 647 229 1 446 546 165 380 0,36 30615 124768
CV(%) 119,38 103,64 104,21 12,84 101,72 101,96
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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w jednostkach o naj-
większej powierzchni 
uprawy pieczarek.  War-
to zauważyć, że współ-
czynnik zmienności dla 
tych zmiennych zmniej-
szał się w miarę wzrostu 
powierzchni uprawy. 
Świadczy to o tym, że 
warunki produkcji są 
zbliżone w tych pieczar-
karniach, które prowa-
dzą produkcję pieczarek 
na dużą skalę. Średnia 
cena skupu sprzedawa-
nych grzybów oscylo-
wała wokół 4 zł/kg, jed-
nak pod tym względem 
występowało większe 
zróżnicowanie. 

Średnia wielkość 
produkcji grzybów z 

jednej pieczarkarni w 2010 roku wyniosła 542,1 t. Można zauważyć duże zróżnicowanie produkcji w 
poszczególnych grupach – od 123,4 w grupie I, do 1852 t w grupie IV. Przedział zmienności dla tej wiel-
kości wyniósł 2820 t – najmniejsza pieczarkarnia wyprodukowała 60 ton pieczarek, a największa 2880 t. O 
trafności zakwalifi kowania pieczarkarni do poszczególnych grup świadczy to, że współczynnik zmienności 
w obrębie poszczególnych grup kształtował się na zbliżonym poziomie. Dotyczyło to nie tylko wielkości 
produkcji, ale również wartości pozostałych zmiennych zawartych w tabeli 3. Stosunek kosztów stałych 
do zmiennych wyniósł 1:10, z wyjątkiem grupy III, gdzie stosunek ten wyniósł 1:5. Jednostkowe koszty 
zmienne w całej zbiorowości wyniosły 2,78 zł/kg. Zaobserwowano zmniejszanie się tej wartości w miarę 
wzrostu powierzchni uprawy pieczarek. Koszt jednostkowy w grupie IV był o 14% niższy niż w grupie I.  
Wielkość progu rentowności wyniosła średnio 30,1 tony. W grupie I było to 7,2 tony, w grupie IV 62,7 
tony. Wartość progu rentowności (będąca pochodną tego progu) wyniosła odpowiednio: 28,9 i 250,8 tys. 
zł (tab. 3, rys. 1). Równanie regresji ilościowego i wartościowego progu rentowności w zależności od 
powierzchni uprawy ma postać:

Vo = 11965,9 x 7,71x
V= 48240,83 x 71,49x

Takie progi rentowności w stosunku do rzeczywistej wielkości i wartości produkcji sprawiają, że marża 
bezpieczeństwa i współczynnik bezpieczeństwa mają wysokie wartości (tab. 4, rys. 2). Przedstawioną 
zależność można opisać dla poszczególnych grup za pomocą funkcji wykładniczych, przedstawionych 
na rysunku 2. Marża bezpieczeństwa wyniosła 116 w grupie I i 1774,4 t w grupie IV. Odpowiadające tym 

Tabela 4. Wartość progu rentowności, marży i współczynnika bezpieczeństwa w poszczególnych grupach w 
2010 roku
Table 4. Value of BEP, safety margin and index of safety in each groups in 2010
Numer grupy/
Group number

Wielkość produkcji/
Size of production

Vo/
Amount BEP

Mb/
Safety margin

Wb [%]/
Index of safety

[t/rok]/[t/year]
I 123 7,24 116,15 94,1
II 310 21,13 288,43 93,2
III 814 73,60 740,60 91,0
IV 1852 73,60 1778,40 96,0
Średnio/Averege 542,16 62,68 479,48 88,4
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 1. Ilościowy (Vo) i wartościowy (V) próg rentowności w badanych 
pieczarkarniach w 2010 roku
Figure 1. Amount (Vo) and values (V) BEP in investigated farms in 2010
Źródło: opracowanie własne
Source: own study



475Ocena produkcji pieczarek z wykorzystaniem analizy punktu krytycznego

marżom współczynniki bezpieczeństwa przekraczają 
w każdej z grup 90% (tab. 3). Na podstawie przedsta-
wionych zależności można stwierdzić, że produkcja 
grzybów w badanych pieczarkarniach jest opłacalna i 
daje duże bezpieczeństwo fi nansowe. 

Obliczone progi rentowności II stopnia przed-
stawiono w tabeli 5. Wielkość tego progu w grupie I 
wyniosła 43,4 t, co jest ponad 6-krotnie większe niż 
progu I stopnia. W grupie drugiej próg II stopnia jest 
już niecałe 3-krotnie większy jak progu I stopnia, a w 
grupie II i IV – niespełna 50%. Warto zauważyć, że 
progi rentowności są w grupie IV niższe jak w grupie 
III. Wynika to z tego, że wartość kosztów stałych w tej 
grupie była niższa jak w grupie III, co miało wpływ na 
ukształtowanie się wielkości tych progów.  

  

Podsumowanie
Ustalenie optymalnej skali produkcji wiąże się przede wszystkim z określeniem wysokości kosztów 

stałych. Koszty te odzwierciedlają poziom wyposażenia gospodarstwa w środki trwałe (w amortyzacji) 
i zadłużenie (z tytułu spłaty odsetek od kredytów bankowych). Koszty zmienne odzwierciedlają ogół 
warunków makro- i mikroekonomicznych, w jakich znajdują się pieczarkarnie (poziom cen środków 
produkcji i usług świadczonych przez inne podmioty, dopłaty, polityka rolna rządu). Możliwość uwzględ-
nienia jakości tych czynników w analizie sprawia, że wyznaczenie optymalnej skali produkcji przy 
zastosowaniu formuły progu rentowności jest dokładniejszą metodą. 

Analiza danych empirycznych wykazała, że ilościowy próg rentowności w badanej zbiorowości 
wynosił od 7240 kg pieczarek w grupie o najmniejszej skali produkcji do 62 682 kg w grupie o naj-
większej skali produkcji. Wysoki współczynnik bezpieczeństwa, przekraczający w każdej z badanych 
grup poziom 90% świadczy o tym, że produkcja grzybów w badanych pieczarkarniach jest działalnością 
opłacalną. Gwarantuje ona osiągnięcie dochodu parytetowego już przy od 43 t w grupie I, do 101,7 t 
w grupie IV rocznej wielkości produkcji. Produkcja pieczarek daje też duże bezpieczeństwo fi nansowe – 
nawet znaczny spadek produkcji, wywołany słabszym plonowaniem lub też uzyskaną niższą ceną zbytu 
nie jest w stanie uczynić produkcji nieopłacalną. 

Rysunek 2. Wielkość marży bezpieczeństwa (Mb) w poszczególnych grupach produkcyjnych w 2010 roku.  
Figure 2. Amount of safety margin in each groups in 2010
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 5. Ilościowy (VoII) i wartościowy (VII) próg 
rentowności II stopnia w produkcji pieczarek w 
2010 roku w poszczególnych grupach. 
Table 5. Amount (t per year)  and value (zl per year) 
BEP second degree in mushroom’s production in 2010
Numer grupy/
Groups number

VoII [t/rok]/
[t/year]

VII [zł/rok]/
[PLN/year]

I 43,4 174915,1
II 56,1 226851,9
III 101,7 427223,3
IV 90,0 360968,9
Średnio/Average 62,9 255434,3
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Summary
Optimal scale of mushroom’s production was investigated, based on break-even point BEP analysis. The analysis 

showed that BEP has been on a low level. Safety index was higher than 90%. It shows, that mushroom’s production 
is rentability trading and it guarantees parity income in average 7240 kg of annual mushroom’s production.  
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