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Synopsis. W artykule poruszono tematykę zmian zasobów i wyników produkcyjno-ekonomicznych w wybranych 
gospodarstwach mlecznych województwa małopolskiego w latach 2007 i 2009. Dokonano ogólnej charakterystyki 
obejmującej: zmiany w parametrach opisujących powierzchnię gospodarstw, zmiany dotyczące liczebności stada, 
wydajności krów mlecznych oraz wysokości kwoty mlecznej. Posługując się produkcją końcową brutto oraz pro-
dukcją czystą poddano analizie wskaźniki produktywności ziemi, pracy i kapitału. Obliczono dochód rolniczy netto 
i dochód osobisty. Analiza wymienionych wcześniej parametrów i wskaźników wskazuje na znaczne pogorszenie 
się sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw.

Wstęp
W warunkach zmieniającego się otoczenia szczególnie dużego znaczenia nabiera wybór właściwego kierunku 

rozwoju prowadzonej działalności. W przypadku rolnictwa jest to zadanie utrudnione, ze względu na dynamiczne 
zmiany koniunktury rynkowej, które silnie oddziałują na wybór kierunku produkcji przynoszącego rolnikowi i 
jego rodzinie godziwe dochody. Jednym z takich kierunków może być prowadzony na odpowiednią skalę chów 
bydła mlecznego. Ma on w Polsce wielowiekową tradycję, jednakże jego znaczenie maleje od połowy lat 70. 
ubiegłego wieku. Chów bydła mlecznego, stanowiący wcześniej główne źródło dochodów rolnika i jego rodziny, 
oraz podstawowe źródło białka zwierzęcego, obecnie przeżywa regres powodowany niekorzystnymi relacjami 
kosztów produkcji mleka i cen za niego uzyskiwanych, jak również możliwością pozyskiwania dochodów poza 
gospodarstwem [Rogacki 2007]. Jednakże pomimo pogarszającej się sytuacji producentów mleka, można mówić 
także o gospodarstwach, które dobrze radzą sobie w tych trudnych dla nich warunkach. 

O znaczeniu gospodarstw z chowem bydła mlecznego świadczyć może struktura towarowej  produkcji 
zwierzęcej. Jak wskazują dane na rysunku 1, pomimo że w latach 2007-2009 malejący jest udział pro-
dukcji mleka w tej strukturze, to jednak jest on znaczny. W 2007 roku ponad 33% towarowej produkcji 
zwierzęcej w ujęciu wartościowym stanowiło mleko, zaś w 2009 r. udział ten był niższy i wynosił ponad 
28%. Produkcja mleka łącznie z żywcem wołowym stanowiła ponad 43% struktury towarowej produkcji 
zwierzęcej w 2007 roku i ponad 40% w 2009 roku. 

Rysunek 1. Porównanie struktury 
towarowej produkcji zwierzęcej w 
latach 2007 i 2009 (w cenach bieżą-
cych) [%]
Figure 1. Comparison of the commod-
ity structure of livestock production in 
the years 2007 and 2009 (in current 
prices) [%]
Źródło: opracowanie własne na pod-
stawie [www.stat.gov.pl]
Source: own study based on [www.
stat.gov.pl]
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Biorąc pod uwagę udział w strukturze towarowej produkcji zwierzęcej mleka oraz żywca wołowego 
należy zastanowić się nad zmianami, jakie zachodzą i zachodzić będą w gospodarstwach zajmujących się 
tego typu produkcją. W pracy podjęto próbę oceny kierunków i skali zmian zachodzących w zasobach i 
w wynikach produkcyjno-ekonomicznych w wybranych gospodarstwach indywidualnych zajmujących 
się produkcją mleka w województwie małopolskim. Rola gospodarstw indywidualnych jest szczególnie 
ważna, bowiem dominują one w Środkowej i Wschodniej Polsce, zajmując na tym obszarze ponad 90% 
powierzchni użytków rolnych [Bański 2007].

Materiał i metodyka badań
Materiał źródłowy badań dotyczył gospodarstw zajmujących się chowem bydła mlecznego w wo-

jewództwie małopolskim. Gospodarstwa zostały wskazane przez pracowników jednostek skupu mleka 
zlokalizowanych w Małopolsce. Po wstępnej weryfi kacji wybrano gospodarstwa, które zostały przebadane 
w 2008 i 2010 roku. Badania dotyczyły sytuacji podmiotów w 2007 i 2009 roku. W 2008 roku posłużono 
się kwestionariuszem ankiety w 168 gospodarstwach, w których rolnicy utrzymywali co najmniej 5 krów 
mlecznych. Założenie o posiadaniu przez badane gospodarstwa co najmniej 5 krów mlecznych wynikało 
ze znacznego udziału gospodarstw mlecznych utrzymujących poniżej 10 krów – w Polsce w 2007 roku 
gospodarstwa te stanowiły 78,7% gospodarstw indywidualnych utrzymujących krowy mleczne. Dla 
Małopolski odsetek ten był jeszcze wyższy i wynosił 96,7% [Rocznik Statystyczny… 2009]. Z grupy 
podmiotów badanych w 2008 roku wybrano podmioty charakteryzujące się [Kwiecień 1986]:
 – średnią wydajnością mleczną krów utrzymywanych przez rolników wyższą niż średnia wydajność 

mleczna dla badanej grupy plus odchylenie standardowe od tej średniej,
 – liczbą krów mlecznych utrzymywanych w stadzie wyższą niż średnia liczba krów mlecznych w 

stadzie w badanej grupie plus odchylenie standardowe od tej średniej,
 – dochodem rolniczym netto na osobę pełnozatrudnioną w gospodarstwie wyższym niż średni dochód rolniczy 

netto na osobę pełnozatrudnioną w badanych gospodarstwach plus odchylenie standardowe od tej średniej. 
Na tej podstawie wytypowano gospodarstwa, w których badania przeprowadzone miały być po raz 

kolejny. Były to podmioty najlepsze w badanej grupie z 2008 roku, bowiem charakteryzowały się wy-
soką wydajnością mleczną utrzymywanych krów, znaczącą skalą produkcji oraz wysokimi dochodami 
rolniczymi netto osiąganymi przez jednostkę pełnozatrudnioną. Po wstępnych rozmowach właściciele 
33 gospodarstw zgodzili się na przeprowadzenie kolejnych badań. 

W celu dokonania oceny zmian sytuacji gospodarstw posłużono się wybranymi miernikami produk-
tywności ziemi, pracy i kapitału oraz wybranymi kategoriami dochodu.

Do opracowania zgromadzonych danych źródłowych wykorzystano metodę opisową porównawczą, 
natomiast do zaprezentowania uzyskanych wyników metodę tabelaryczną i grafi czną.

Wyniki badań
Badane gospodarstwa charakteryzowały się większą niż przeciętna dla Małopolski powierzchnią wy-

korzystywanych użytków rolnych – w 2007 roku wynosiła 29,3 ha, a w 2009 – 32,3 ha (tab. 1). Średnia 
powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach województwa małopolskiego w 2007 roku wynosiła 
3,7 ha, a w 2009 – 3,8 ha [www.arimr.gov.pl]. Należy więc stwierdzić,  iż badane podmioty znacząco 
odbiegały od typowych gospodarstw województwa małopolskiego. Powierzchnie dzierżawione zajmowały 
znaczny udział w ogólnej powierzchni badanych gospodarstwa. Wynosił on 52,2% w 2007 roku oraz 
55,7% w 2009 roku. Rolnicy decydowali się więc w badanym okresie na powiększanie użytkowanego 
areału, przy tym czynili to, głównie poprzez zwiększanie powierzchni ziemi dzierżawionej.

Tabela 1. Charakterystyka ogólna badanych gospodarstw w 2007 i 2009 roku
Table 1. General characterization of surveyed farms in the years 2007 and 2009
Wyszczególnienie/Specifi cation Lata/Years

2007 2009 2007
=100%

Średnia powierzchnia UR własnych i dzierżawionych [ha]/Average house hold 
size [ha] 29,3 32,3 110,2

Średnia powierzchnia dzierżawionych UR [ha]/Average size ofthe lease [ha] 15,3 18,0 117,6
Średnia liczba działek UR/Average number of fi elds 15,7 17,1 108,9
Przeciętna wartość majątku [zł]/Average value of  property [PLN] 229 805,7 297 010,2 129,2
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Cechą charakterystyczną badanych gospodarstw było także znaczne rozdrobnienie użytkowanej ziemi. 
W 2007 roku wśród badanych rolników znaleźli się producenci użytkujący od 3 do 56 działek w swoim 
gospodarstwie. 2009 rok przyniósł w tym zakresie tylko niewielkie zmiany dotyczące liczby działek, na 
których prowadzone jest produkcja rolnicza – rolnicy wskazywali od 4 do 56 działek.

W badanych gospodarstwach zmieniła się przeciętna wartość majątku. Zanotowano wzrost wartości użytkowa-
nych maszyn, urządzeń oraz budynków o 29,2%. Warto jednak przypomnieć, że były to gospodarstwa cechujące 
się lepszymi wynikami produkcyjnymi i dochodowymi niż gospodarstwa województwa małopolskiego, stąd przy-
puszczać można, że ich zdolności do odtwarzania wykorzystywanego do produkcji mleka majątku były wysokie.

W badanych gospodarstwach wystąpiła tendencja do zwiększania liczby krów mlecznych utrzymy-
wanych w stadzie. W 2009 roku utrzymywane stada były o 12,4% większe aniżeli w 2007 roku (tab. 2). 
Wzrostowi przeciętnej liczby krów mlecznych w gospodarstwie towarzyszył wzrost wydajności mlecznej, 
ale był on niewielki, bowiem wydajność wzrosła jedynie o 2%. Wyniki uzyskiwane przez gospodarstwa w 
tym aspekcie były jednakże zadawalające – jak wskazują dane GUS przeciętna wydajność mleczna krów 
w Polsce w 2007 roku wynosiła 4183 l, a w 2009 – 4342 l [Rocznik Statystyczny… 2009]. Wydajność 
mleczna krów w badanych gospodarstwach była zatem znacznie wyższa niż przeciętna wydajność krów 
mlecznych w kraju. Zwiększona liczba krów mlecznych w stadzie i towarzyszący jej wzrost wydajności 
miały również wpływ na wysokość kwoty mlecznej. W latach 2009-2007 wysokość kwoty mlecznej 
przypadającej na jedno badane gospodarstwo zwiększyła się o 7,8%. 

Rolnikom w czasie prowadzonych badań zadano pytanie o wysokość ceny, jaką uzyskiwali za litr oddanego 
do skupu surowca. W 2007 roku odpowiedzi rolników były bardziej zróżnicowane niż w 2009 r. Przeciętnie 
w 2007 roku otrzymywali od 0,85 do 1,35 zł/l sprzedanego mleka. W 2009 roku wahania wysokości ceny 
surowca były już niższe, gdyż rolnicy otrzymywali od 0,70  do 1,1 zł/l. Przeciętna cena w badanej grupie 
wyniosła 1,14 zł w 2007 roku i 0,91 zł w 2009 roku. Cena uzyskiwana za litr mleka w 2009  roku stanowiła 
zatem zaledwie 79,8% ceny jaką rolnicy uzyskiwali za mleko 2 lata wcześniej. W znaczący sposób wpłynęło 
to na wskaźniki produkcyjności oraz na wysokość osiąganych w gospodarstwach dochodów.

Tabela 2. Charakterystyka stad krów mlecznych utrzymywanych w badanych gospodarstwach
Table 2. General characterization of milk cows herd in the years 2007 and 2009
Wyszczególnienie/Specifi cation Charakterystyka stada krów 

mlecznych w latach/ Characteristic 
of cows in surveyedfarms

2007 2009 2007 = 100%
Średnia liczba krów mlecznych/Averagenumber of cows in herd 20,2 22,7 112,4
Przeciętna kwota mleczna [l]/Averagemilkquota in farms [l] 137 982,6 148 721,8 107,8
Przeciętna wydajność mleczna [l]/Averagemilkfi eld [l] 6 266 6 280 100,2
Przeciętna cena uzyskiwana za litr sprzedanego surowca [zł]/ 
Averageprice for 1 litter of milk [PLN] 1,14 0,91 79,8

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 3. Wybrane wskaźniki produktywności w badanych gospodarstwach w 2009 i 2009 roku
Table 3. Selected indicators of productivity in surveyed farms in the years 2007 and 2009
Wskaźniki/Indicators Lata/Years

2007 2009
Produktywność 
ziemi/Land 
productivity

Produkcja końcowa brutto/ha/Gross fi nal production/ha 6 102,04 4 542,54

Produkcja czysta/ha/Net production/ha 4 725,44 3 408,59

Produktywność 
pracy/Labour 
productivity

Produkcja końcowa brutto/jednostki pełnozatrudnione/Gross fi nal 
production/work unit 64 078,75 54 939,38

Produkcja czysta/jednostki pełnozatrudnione/Net production/work 
unit 49 622,77 41 224,99

Produktywność 
kapitału/Capital 
productivity

Produkcja końcowa brutto/1000 zł/Gross fi nal production/1000 PLN 777,37 493,27

Produkcja czysta/1000 zł/Net production/ 1000 PLN 602,00 370,13
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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W badanych gospodarstwach obliczono wskaźniki produktywności ziemi, pracy i kapitału. W celu obli-
czenia tych wskaźników posłużono się produkcją końcową brutto oraz produkcją czystą. Zalety stosowania 
tych kategorii produkcji do budowy wskaźników charakteryzujących czynniki produkcjiwskazuje Ziętara 
[1985] oraz Rębisz [1986]. Produktywność ziemi mierzona produkcją końcową brutto przypadającą na hektar 
użytkowanej w gospodarstwie ziemi zmniejszyła się w badanym okresie. Podobnie sytuacja wyglądała w 
przypadku użycia produkcji czystej do oceny produktywności ziemi (tab. 3). Produktywność pracy pracow-
ników w badanych gospodarstwach również spadała. Wskaźniki produktywności kapitału również obniżały 
swoją wartość w badanym okresie, a szybsze spadki względne zanotowano w przypadku produktywności 
kapitału mierzonej produkcją czystą. Wszystkie obliczone wskaźniki produktywności wykazały znaczące 
spadki w badanym okresie, jednakże nie były to zmiany typowe tylko dla badanych podmiotów, bowiem 
jak wskazują dane FADN dla Regionu 800 Małopolska i Pogórze, zmiany o podobnym kierunku i podobnej 
sile wystąpiły w przypadku objętych badaniami w ramach systemu FADN gospodarstw zajmujących się 
produkcją mleka w 2009 roku w porównaniu do 2007 roku [www.fadn.pl]. 

Istotnych informacji o sytuacji w jakiej znajdowały się badane gospodarstwa dostarczyła analiza 
dochodu rolniczego netto i osobistego przez nie uzyskiwanego. Zarówno dochód rolniczy netto, jaki i 
dochód osobisty spadł w badanym okresie (tab. 4). Przeciętny dochód rolniczy netto uzyskany przez 
gospodarstwa w 2009 roku stanowił 72,7% dochodu osiągniętego w roku 2007. Podobną tendencję 
wykazywał dochód osobisty, ale w tym przypadku spadki były jeszcze większe, bowiem wartość tego 
dochodu uzyskanego w 2009 roku stanowiła 69,6% wartości uzyskanej w 2007 roku. Korzystna była 
natomiast zmiana udziału dochodu rolniczego netto w dochodzie osobistym, gdyż wskazuje ona, iż badane 
gospodarstwa z upływem czasu coraz mniej pozyskiwanych dochodów czerpią z pozarolniczych źródeł.

W celu dokonania oceny sytuacji dochodowej osób zatrudnionych w badanych gospodarstwach doko-
nano porównania dochodu rolniczego netto uzyskiwanego przez osobę pełnozatrudnioną w gospodarstwie 

z przeciętnym rocznym wynagrodze-
niem netto w gospodarce narodowej. 
Dane zawarte na rysunku 2 wskazują, 
że zarówno w 2007, jak i w 2009 
roku dochody pozyskiwane z prowa-
dzonego gospodarstwa były znacznie 
wyższe aniżeli roczne wynagrodzenie 
netto w gospodarce narodowej. W 
2007 roku dochody z prowadzone-
go gospodarstwa pozwalały osobie 
pełnozatrudnionej na uzyskiwanie 
ponad 2-krotnie wyższego dochodu 
aniżeli pracownikowi zatrudnionemu 
w gospodarce narodowej. 2009 rok 
przyniósł pogorszenie sytuacji docho-
dowej badanych podmiotów, bowiem 
dochód osoby pełnozatrudnionej był 
tylko o 1/3 wyższy niż przeciętne rocz-
ne wynagrodzenie netto w gospodarce 
narodowej.

Tabela 4. Dochód rolniczy netto i osobisty w badanych gospodarstwach 2007 i 2009 roku
Table 4. Farm revenue and personal revenue in surveyed farms in 2007 and 2009
Wyszczególnienie/Specifi cation Dochód rolniczy [zł]/Farm revenue [PLN]

2007 2009 2007 = 100%
Dochód rolniczy netto/Farm revenue 122 517,1 89 010,5 72,7
Dochód osobisty/Personal revenue 130 862,5 91 016,5 69,6
Udział dochodu rolniczego netto w dochodzie osobistym [%]/
Share of farm revenue in personal revenue [%] 93,6 97,8 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
Source: own study

Rysunek 2. Porównanie dochodu rolniczego netto uzyskiwanego 
przez osobę pełnozatrudnioną w badanych gospodarstwach 
z przeciętnym rocznym wynagrodzeniem netto w gospodarce 
narodowej w 2007 i 2009 roku
Figure 2. Comparison ofi ncome per one work unit in surveyed farms 
with  average yearly net wage and salary in national economy in the 
years 2007 and 2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań oraz danych FADN
Source: own study based on FADN data
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Podsumowanie i wnioski
Struktura towarowej produkcji zwierzęcej w 2007 i 2009 roku wskazuje na istotną rolę wartości wy-

produkowanego mleka i żywca wołowego w wartości produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych 
na rynek przez rolników. 

Badane gospodarstwa województwa małopolskiego cechowała tendencja do zwiększania użytkowanej 
powierzchni, przy czym w 2009 roku zwiększył się w porównaniu do roku 2007 odsetek użytków rolnych 
dzierżawionych w ogólnej powierzchni gospodarstw. Cechą charakterystyczną badanych podmiotów 
było także znaczne rozdrobnienie użytkowanej ziemi.

Wraz ze wzrostem liczby krów mlecznych w stadzie następowało zwiększenie ich mleczności oraz 
wzrost kwoty mlecznej.

Rolnicy utrzymujący krowy mleczne w znaczącym stopniu odczuli zmiany cen jakie wystąpiły w 
2009 roku na rynku krajowym. Wyrażały się one w spadku cen za oddawany do skupu surowiec. W 2007 
roku przeciętna cena 1 litra mleka wynosiła 1,14 zł, a w 2009 już tylko 0,91 zł. 

Spadek cen mocno odbił się na wynikach produkcyjno-ekonomicznych uzyskanych przez badane 
podmioty. Wskaźniki produktywności ziemi, pracy i kapitału wykazywały znaczne niższe wartości w 2009 
roku aniżeli w 2007 roku. Sytuacja taka była charakterystyczna także dla gospodarstw utrzymujących 
krowy mleczne i objętych badaniami w ramach systemu FADN dla Regionu 800 Małopolska i Pogórze. 

Dochód rolniczy netto i osobisty w badanych gospodarstwach zmniejszał się w badanym okresie. Pomimo 
faktu, iż dochód rolniczy netto osiągany przez osobę pełnozatrudnioną w badanych gospodarstwach przekraczał 
poziom przeciętnego rocznego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej, to również i w tym wypadku 
można mówić o coraz słabszej kondycji badanych gospodarstw. W roku 2007 dochód z gospodarstwa był 
2-krotnie wyższy niż wynagrodzenie w gospodarce narodowej, natomiast w 2009 r. już tylko o 1/3.
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Summary
The paper was prepared based on data from farms with dairy cattle breading in Malopolska as well as information 

from Central Statistical Offi ce and data from publications concerning milk production in Poland. We have decided 
that our research concern farm with dairy cattle breading located in Malopolska, in which farmers have at least 5 
milk cows in herd. We collected data from 168 farms. All the questions concerns situation in farm in 2007. It was the 
fi rst part of data which we collected from farms, because in 2010 the survey was repeated in chosen farms again to 
check in what condition they were in 2009. We checked resources of land, labor and capital in surveyed farms. Then 
we calculated them per work unit, per 1 ha and per 1 thousand zl. We also compared income per one work unit with  
average yearly gross wage and salary in national economy in 2007 and 2009.
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