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Synopsis. W opracowaniu określono rodzaje strategii realizowanych w gospodarstwach trzodowych o dużej skali produkcji. 
Z badań wynika, że w latach 2006-2010 producenci trzody chlewnej podejmowali dwa zasadnicze kierunki działań: zwięk-
szanie albo ograniczanie produkcji. Pierwszy z nich realizowano poprzez wzrost skali produkcji na bazie pasz własnych 
albo z zakupu. Drugie podejście polegało na rozwijaniu innych kierunków produkcji rolniczej albo poszukiwaniu dochodów 
poza gospodarstwami. Z danych wynika, że w warunkach złej sytuacji na rynku trzody chlewnej w latach 2006-2008 w 
większości gospodarstw trzodowych ograniczono produkcję żywca wieprzowego albo z niej zrezygnowano. 

Wstęp
Po przystąpieniu Polski do UE nastąpiła zmiana warunków gospodarowania, dla producentów trzody 

chlewnej. Rolnictwo i obszary wiejskie zostały objęte Wspólną Polityką Rolną. Ważnym elementem 
stało się wprowadzenie płatności bezpośrednich do powierzchni gruntów rolnych oraz przyjęcie regulacji 
unijnych na rynku zbóż i pasz. Ponadto, producenci żywca wieprzowego zostali zobowiązani do przyjęcia 
unijnych norm higieniczno-sanitarnych w całym procesie produkcji i przetwarzania wieprzowiny oraz 
uwzględnienia wymogów związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo, zmieniono formy interwencji 
na rynku trzody chlewnej [Szymańska 2007]. Sprostanie nowym wymaganiom stało się warunkiem 
koniecznym do przetrwania i rozwoju na wspólnym, europejskim rynku. 

W 2009 roku produkcją żywca wieprzowego w Polsce zajmowało się około 414 tys. gospodarstw 
indywidualnych, w tym 47,3% gospodarstw utrzymywało tylko kilka sztuk tego gatunku zwierząt. 
Prawie 40,0% gospodarstw miało stada liczące od 10 do 49 szt. trzody chlewnej. Powyżej 100 szt. tego 
gatunku zwierząt występowało tylko w 5,7% gospodarstw [Użytkowanie gruntów… 2009]. Wszystkie 
gospodarstwa, bez względu na skalę produkcji, pozostają pod wpływem zmienności cen na rynku żywca 
wieprzowego. W latach 2000-2010 ceny skupu trzody chlewnej w Polsce zmieniały się od 3,24 do 5,08 
zł/kg, a produkcja żywca wieprzowego wahała się od 2,2 do 2,8 tys. t  [Rynek mięsa… 2010]. 

Od momentu wejścia Polski na wspólny rynek, na kształtowanie się cen produktów rolnych, silnie 
oddziałuje sytuacja podażowo-popytowa w innych krajach członkowskich. Wynikać to może z szybkie-
go przepływu informacji rynkowej oraz efektywnego rynku, który podlega tym samym lub podobnym 
regulacjom. Czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce gospodarstw trzodowych stają się zatem 
ich możliwości adaptacyjne i umiejętność odczytywania sygnałów płynących z rynku. 

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu nie wystarcza jednak styl zarządzania operacyjnego sku-
piającego swą uwagę na podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej działalności fi rmy i zorientowanego 
na zyski w krótkim okresie czasu. W rolnictwie, podobnie jak i w innych biznesach, zasadniczą kwestią jest 
wyznaczanie długofalowych celów przedsiębiorstw przynoszących im sukces oraz formułowanie sposobów ich 
realizacji dostosowanych do możliwości wewnętrznych i sytuacji w otoczeniu. Dotyczy to również gospodarstw 
trzodowych, zwłaszcza o dużej skali produkcji, którym trudniej jest w warunkach złej koniunktury na rynku 
żywca wieprzowego zrezygnować z tej produkcji. Działania podejmowane przez rolników utrzymujących 
duże stada trzody chlewnej po integracji Polski z UE stały się przedmiotem badań i analiz w tym opracowaniu. 

* Praca naukowa sfi nansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012, jako projekt badawczy NR NN 
112 156 739.
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Cel i metodyka badań
Głównym celem badań było określenie strategii realizowanych przez dużych producentów żywca wieprzowe-

go w kraju w latach 2006-2010. W realizacji tego celu wykorzystano analizę skupień, która stanowi podstawowe 
narzędzie analityczne w badaniach segmentacyjnych. Przedmiotem badań były gospodarstwa wyspecjalizowane w 
produkcji żywca wieprzowego. W 2006 roku analizą objęto 80 gospodarstw położonych w ośmiu województwach 
o największej koncentracji chowu tego gatunku zwierząt w Polsce (opolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie). W każdym z tych województw wytypo-
wano 10 gospodarstw produkujących 1000 i więcej tuczników i/lub utrzymujących 50 i więcej loch. Badania 
zrealizowano na podstawie kwestionariusza wywiadu kierowanego wypełnionego przez pracowników ośrodków 
doradztwa rolniczego w oparciu o informacje podane przez rolników. W 2011 roku podjęto próbę powtórzenia 
badań w tych samych gospodarstwach. W części gospodarstwach zmieniono jednak kierunek produkcji i nie 
wszyscy rolnicy wyrazili zgodę na ponowne udzielenie informacji na temat prowadzonej działalności. Wobec 
tego, kwestionariusz wywiadu wypełniono tylko w 60 gospodarstwach i uzyskano z nich dane za 2010 rok. 

Bazując na dotychczasowych badaniach i wiedzy z zakresu strategii przedsiębiorstw wyznaczono 
cztery obszary, w których podejmowane działania mają w przekonaniu autorki charakter strategiczny: 
powierzchnia gospodarstwa, działalność inwestycyjna w zakresie środków trwałych, skala produkcji 
zwierzęcej i źródła fi nansowania. Do kwantyfi kacji decyzji strategicznych w wymienionych obszarach 
wykorzystano następujące mierniki i wskaźniki:
 – w zakresie powierzchni gospodarstwa wyznaczono wskaźnik zmian powierzchni UR w latach 2006-

2010 oraz zmian w udziale gruntów dzierżawionych, 
 – działania inwestycyjne zostały opisane prze dwa wskaźniki: zmiany wartości inwestycji w zakresie 

budynków i budowli w stosunku do ich wartości w 2006 roku oraz zmiany wartości inwestycji do-
tyczących maszyn i urządzeń w relacji do ich wartości w roku bazowym,

 – zmiany w skali produkcji określono na podstawie różnicy w pogłowiu trzody chlewnej wyrażonej 
liczbą dużych jednostek przeliczeniowych między 2010 a 2006 rokiem, 

 – źródła fi nansowania uwzględniono poprzez różnicę wielkości kredytów na koniec analizowanych lat 
w stosunku do wartości środków trwałych w 2006 roku. 
Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem modułu „analiza skupień” w pakiecie statystycznym 

Statistica 9.0. Na etapie prezentacji wyników posłużono się statystyką opisową, tabelaryczną i grafi czną.

Defi niowanie pojęcia strategii w literaturze
Słowo strategia pochodzi z języka greckiego i pierwotnie oznaczało dział sztuki wojennej obejmujący 

teorie i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej poszczególnych kampanii i najważniejszych operacji 
[Encyklopedia Popularna 1997]. Obecnie używa się go w wielu różnych znaczeniach, jednakże niezależnie 
od przyjętej defi nicji pewne elementy strategii są wspólne dla większości określeń. Zdaniem Simona [2004] 
na strategię muszą składać się: wola, myśl i działanie, ale pierwszy z tych komponentów jest najważniejszy. 
Według Chandlera [1962], strategia jest zbiorem długookresowych celów odpowiadających generalnym kie-
runkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. 
Gluk [1980] strategię zdefi niował jako nadrzędny i integratywny plan, określający korzyści fi rmy w związku 
z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia. Według przedstawicieli szkoły planistycznej strategia powinna być 
rozważnie zaplanowana i wykonana. To co nie jest zaplanowane i sformalizowane strategią nie jest. Takie 
podejście zostało skrytykowane przez zwolenników teorii ewolucyjnego kształtowania strategii. Zdaniem 
Mintzberga [za: Obłój 1998] do podstawowych wad traktowania strategii jako planu należy:
 – błędne założenie, że przyszłość będzie podobna do teraźniejszości,
 – oddzielenie planistów od bieżącej aktywności,
 – formalizacja wymagająca standaryzacji procesów i ograniczająca kreatywność oraz innowacyjność.

Krytycy podejścia planistycznego wskazują najczęściej na ewolucyjny charakter strategii. Według 
Wrappa [za: Obłój 1998] „strategie powstają ewolucyjnie z całej masy szczegółowych decyzji operacyj-
nych. Każda z tych decyzji w pojedynkę może tworzyć marginalny wymiar strategii organizacji, ale zbiór 
tych decyzji tworzy wzorzec regulujący działanie całej organizacji”.

Część autorów wskazuje na znaczenie strategii jako wzorca. Według Andrewsa [1987]: „strategia jest 
w przedsiębiorstwie wzorcem decyzji , który określa i odsłania cele i dążenia, wytwarza podstawowe zasady 
funkcjonowania i plany na przyszłość a także defi niuje zakres działalności”. Johnson i Scholes [1993] zwrócili 
natomiast uwagę, że brak zaplanowanej strategii nie oznacza jej braku w znaczeniu ogólnym. Jeśli organi-
zacja podąża przez cały czas w pewnym określonym kierunku (pomimo braku formalnego planu) wskazuje 
to na istnienie strategii. Autorzy ci podkreślają także, że strategia może zostać narzucona z zewnątrz, np. 
poprzez zmiany rynkowe, obostrzenia i regulacje prawne. Natomiast Paearce i Robinson [1997] odnosząc 
się do kwestii stopnia sformalizowania procesu tworzenia strategii stwierdzili, iż zależy on od wielkości i 
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stopnia jej rozwoju. W małych fi rmach zazwyczaj działania mają postać nieformalną, pojawiają się w sposób 
intuicyjny i w ograniczonym zasięgu. Podobne stanowisko prezentują również Niedzielski i Fedejko [1995] 
wskazując, iż w przedsiębiorstwach o małej skali produkcji dominuje dostosowawczy i przedsiębiorczy 
sposób działania, podczas gdy duże częściej mogą działać w ramach sformalizowanego planu. 

W rozważaniach nad istotą strategii bardziej przydatne od zdefi niowania pojęcia strategii jest jednak 
jasne sprecyzowanie, na czym polegają decyzje strategiczne. Według Johnsona i Scholesa [1993] dotyczą 
one przede wszystkim zakresu aktywności organizacji, dostosowania do środowiska, w którym funk-
cjonuje, dopasowania działalności do zasobów i ich zmian. Natomiast zdaniem Watersa [2001] decyzje 
strategiczne są podejmowane w każdym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Charakterystyka strategii realizowanych przez rolników
W celu wyodrębnienia strategii realizowanych przez producentów trzody chlewnej zastosowano 

analizę skupień. Umożliwiła ona podział gospodarstw na grupy wewnętrznie podobne pod względem 
wyodrębnionych cech. Grupowania obiektów dokonano metodą k-średnich, która dzięki procedurze 
optymalizacji pozwala utworzyć k-skupień o maksymalnie możliwej zmienności między skupieniami 
i minimalnej wewnątrz grup. Aby jednak uniknąć arbitralnego podjęcia decyzji odnośnie liczby skupień 
przeprowadzono wstępną analizę za pomocą hierarchicznej metody aglomeracji [Stanisz 2007]. Jako miarę 
podobieństwa, ze względu na ilościowy charakter zmiennych, przyjęto odległość euklidesową według wzoru:
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Na podstawie zastosowanej metody wyodrębniono pięć skupień przedstawionych na rysunku 1. 

Rysunek 1. Diagram podziału zbiorowości na skupienia metodą aglomeracji
Figure 1. Diagram of the division of population into clusters by agglomeration method 
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 1. Odległości euklidesowe skupień 
Table 1. Euclidean distances of clusters
Skupienia/Clusters Nr/No 1 Nr/No 2 Nr /No3 Nr/No 4 Nr/No 5
Nr/No 1 0,000 2,315 2,065 1,581 13,389
Nr/No 2 1,522 0,000 0,429 0,528 15,054
Nr/No 3 1,437 0,655 0,000 0,397 17,562
Nr/No 4 1,257 0,727 0,630 0,000 16,762
Nr/No 5 3,659 3,880 4,191 4,094 0,000

Objaśnienie: odległości pod przekątną, kwadrat odległości nad przekątną/Explanation: distances under the diagonal, 
square of the distance above the diagonal
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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W celu uniknięcia znie-
kształcenia wyników wypły-
wającego z różnego zakresu 
zmiennych dokonano ich 
standaryzacji. Dzięki temu 
wszystkie zmienne osiągnęły 
wariancję na poziomie 1 i 
średnią arytmetyczną równą 
0. W tabeli 1 przedstawiono 
odległości euklidesowe mię-
dzy skupieniami.

Następnie przeprowadzo-
no analizę wariancji. Z danych 
wynika, że wszystkie wyod-
rębnione cechy istotnie staty-
stycznie różnicują analizowane 
obiekty (tab. 2). Natomiast 
główne kryteria przypisania go-
spodarstw do skupień stanowią: 
powierzchnia użytków rolnych, 
inwestowanie w maszyny oraz 
udział użytków rolnych dzier-
żawionych. Ze względu na fakt, 
iż skupienie piąte objęło tylko 
jedno gospodarstwo, które 
osiągnęło odstający poziom 
analizowanych wskaźników 
zostało ono pominięte w dal-
szych analizach. 

Wyznaczone w ten sposób 
skupienia gospodarstw mogą 
być traktowanej, przy uwzględ-
nieniu wcześniejszych założeń, 
jako grupy strategiczne, które 
realizują względem przyjętych 
wymiarów podobne strategie. 
Na rysunku 2 przedstawiono 
wartości średnie zmiennych 
dla wyodrębnionych grup go-
spodarstw.

Skupienie pierwsze ob-
jęło 5 gospodarstw, które w 
największym zakresie zwięk-
szyły powierzchnię użytków 
rolnych, głównie poprzez 
dzierżawę ziemi (tab. 3). Po-
nadto, zgromadzone w tych 
jednostkach środki inwesto-
wano w budynki gospodar-
cze, dzięki czemu wartość 
majątku trwałego w analizo-

wanych latach wzrosła. Odchylenie standardowe dla tej zmiennej było jednak największe w tej grupie, co 
wskazuje na duże różnice między gospodarstwami. Zdecydowanie mniej środków rolnicy przeznaczali 
na zakup maszyn i urządzeń, chociaż takie działania również podejmowano. Inwestycje w środki trwałe 
umożliwiły zwiększenie liczebności stad i wzrost skali produkcji. Jednocześnie w tej grupie odnotowano 
spadek poziomu zadłużenia mierzony relacją wartości kredytów do wartości majątku trwałego. 

Pozostałe gospodarstwa zmniejszyły powierzchnię użytków rolnych, zwłaszcza należące do skupienia dru-
giego. Objęło ono 16 gospodarstw, które wyróżniały się ograniczaniem udziału gruntów dzierżawionych (tab. 4). 
Cechował je natomiast niewielki wzrost inwestycji dotyczących budynków i budowli. Natomiast inwestycje w 

Tabela 2. Analiza wariancji
Table 2. Analysis of variance 
Zmienne/Variables Między/ 

Between 
– SS

df We-
wnątrz/ 
Inside 
– SS

df F Istotne/ 
Signifi -
cant – p

UR/UAA 45,215 4 13,785 55 45,101 0,000
Dzierżawa ziemi/Land lease 30,941 4 28,059 55 15,162 0,000
Budynki/Buildings 19,204 4 39,796 55 6,635 0,000
Maszyny/Machinery 38,919 4 20,081 55 26,649 0,000
Pogłowie/Pig population 29,242 4 29,758 55 13,512 0,000
Zadłużenie/Debt 28,584 4 30,416 55 12,922 0,000
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
Tabela 3. Statystyki opisowe skupienia pierwszego
Table 3. The descriptive statistics of the fi rst cluster
Zmienne/Variables Średnie/

Averages
Odchylenie 

standardowe/ 
Standard deviation

Wariancja/
Variance

UR/UAA 1,495 1,578 2,492
Dzierżawa ziemi/Land lease 1,968 1,510 2,279
Budynki/Buildings 1,607 2,316 5,364
Maszyny/Machinery 0,562 0,683 0,466
Pogłowie/Pig population 0,203 0,437 0,192
Zadłużenie/Debt -0,090 1,803 3,250
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 2. Wykresy średnich dla każdego skupienia
Figure 2. Charts average for each clusters
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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zakresie maszyn i urządzeń w latach 2006-
2010 utrzymywano na bardzo zbliżonym 
poziomie. W tej grupie gospodarstw zaob-
serwowano natomiast znaczny wzrost pogło-
wia trzody chlewnej w dużych jednostkach 
przeliczeniowych. Wskaźnik ten cechował 
się jednak największą zmiennością. Ponadto, 
badane obiekty charakteryzowały rosnącym 
zadłużeniem. W porównaniu do pozostałych 
grup gospodarstw ich poziom ogólnego 
zadłużenia był największy. 

Gospodarstwa grupy trzeciej utrzymy-
wały udział użytków rolnych dzierżawio-
nych na bardzo podobnym poziomie w 
latach 2006-2010 (tab. 5). Cechowały się 
natomiast ograniczaniem wartości inwesty-
cji obejmujących budynki i budowle, a tak-
że maszyny i urządzenia. W ostatniej grupie 
wymienionych inwestycji zaobserwowano 
ponadto najmniejszą zmienność. W trzecim 
skupieniu gospodarstw zdecydowanie 
zmniejszyła się także wielkość stad trzody 
chlewnej. Odmienne tendencje wystąpiły 
w zakresie poziomu zadłużenia, które w 
niewielkim stopniu, ale wzrosło. Takie 
decyzje strategiczne były charakterystyczne 
dla największej grupy gospodarstw trzodo-
wych, która objęła łącznie 25 jednostek. 

Ostatnie skupienie dotyczyło 13 go-
spodarstw, dla których charakterystyczne 
było stopniowe zmniejszanie powierzchni 
użytków rolnych oraz utrzymywanie udziału 
gruntów dzierżawionych na bardzo podob-
nym poziomie w latach 2006-2010 (tab. 6). 
Ponadto, gospodarstwa te cechował mały 
wzrost inwestycji w budynki i budowle, 
natomiast dużo większy w maszyny i urzą-
dzenia. Jednocześnie zmniejszono pogłowie 
trzody chlewnej w tym skupieniu i ograni-
czono poziom zadłużenia. W porównaniu 
do pozostałych grup gospodarstw relacja 
kredytów do wartości środków trwałych w 
tym skupieniu gospodarstw była najniższa. 

W podejmowanych przez produ-
centów trzody chlewnej przedsięwzię-
ciach można wyodrębnić dwa zasadni-
cze podejścia: zwiększanie i ogranicza-
nie produkcji. W każdej z tych strategii 
odnotowano odmienne kierunki działań. 
Pierwszy z nich realizowano poprzez 
wzrost skali produkcji na bazie pasz 
własnych albo z zakupu. Drugie podejście polegało na rozwijaniu innych kierunków produkcji rolniczej 
albo poszukiwaniu dochodów poza gospodarstwami. 

Podsumowanie i wnioski 
Przystąpienie Polski do UE spowodowało zmianę warunków gospodarowania, chociaż nie wyeliminowało 

cykli koniunkturalnych na rynku trzody chlewnej. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację rolnicy realizowali różne 
rodzaje strategii, które w odmienny sposób dostosowywały  gospodarstwa do zmieniających się okoliczności. 

Tabela 4. Statystyki opisowe skupienia drugiego
Table 4. The descriptive statistics of the second focus
Zmienne/Variables Średnie/

Averages
Odchylenie 

standardowe/ 
Standard 
deviation

Wariancja/
Variance

UR/UAA -0,334 0,214 0,046
Dzierżawa ziemi/Land 
lease -0,835 0,850 0,723

Budynki/Buildings 0,156 0,684 0,468
Maszyny/Machinery 0,057 0,623 0,388
Pogłowie/Pig 
population 0,451 1,174 1,379

Zadłużenie/Debt 0,423 0,614 0,377
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
Tabela 5. Statystyki opisowe skupienia trzeciego
Table 5. The descriptive statistics of the third focus
Zmienne/Variables Średnie/

Averages
Odchylenie 

standardowe/ 
Standard 
deviation

Wariancja/
Variance

UR/UAA -0,240 0,314 0,098
Dzierżawa ziemi/Land 
lease 0,128 0,538 0,289

Budynki/Buildings -0,469 0,548 0,300
Maszyny/Machinery -0,572 0,262 0,069
Pogłowie/Pig 
population -0,403 0,457 0,209

Zadłużenie/Debt 0,074 0,401 0,161
Źródło: obliczenia własne
Source: own study
Tabela 6. Statystyki opisowe skupienia czwartego
Table 6. The descriptive statistics of the fourth focus
Zmienne/Variables Średnie/

Averages
Odchylenie 

standardowe/ 
Standard 
deviation

Wariancja/
Variance

UR/UAA -0,128 0,253 0,064
Dzierżawa ziemi/Land 
lease 0,027 0,312 0,097

Budynki/Buildings 0,126 0,586 0,343
Maszyny/Machinery 0,416 0,947 0,896
Pogłowie/Pig 
population -0,213 0,523 0,273

Zadłużenie/Debt -0,922 0,811 0,658
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Gospodarstwa objęte badaniami, z założenia należały do wyspecjalizowanych w produkcji trzody 
chlewnej. Prezentowane wyniki nie upoważniają jednak do bezpośredniego ich przenoszenia na całą 
populację gospodarstw trzodowych w Polsce. Na ich podstawie można jedynie określić główne kierunki 
działań podejmowanych przez dużych producentów trzody chlewnej. Obejmowały one zwiększanie lub 
ograniczanie produkcji żywca wieprzowego. 

Wobec złej koniunktury na rynku trzody chlewnej w latach 2006-2008 najwięcej gospodarstw realizo-
wało strategię ograniczania produkcji. W tym zakresie zaobserwowano dwie tendencje. Pierwsza, bardziej 
radykalna, polegała na zmniejszaniu inwestycji w budynki i maszyny oraz na redukcji stad zwierząt. W celu 
przetrwania trudnego okresu, właściciele tych gospodarstw zwiększali poziom zadłużenia. Podjęte działania 
wskazują zatem na poszukiwanie przez tę grupę rolników innych źródeł dochodu poza produkcją rolniczą. 

Drugie podejście polegało na zmniejszeniu stad trzody chlewnej i redukcji zadłużenia. Wiązało się 
natomiast ze wzrostem inwestycji w maszyny i urządzenia. Takie działania mogą świadczyć o zaintere-
sowaniu rolników innymi kierunkami produkcji rolniczej. Na dominację strategii ograniczania produkcji 
wskazuje również fakt, iż zrealizowane w 2010 roku badania nie objęły wszystkich gospodarstw anali-
zowanych cztery lata wcześniej. Nie uwzględniły one jednostek, które w tym czasie zrezygnowały, albo 
bardzo ograniczyły pogłowie trzody chlewnej i przyjęły inny kierunek produkcji. 

W badanej populacji część rolników podjęła również działania mające na celu wzrost skali produkcji 
żywca wieprzowego i większą specjalizację. Odbywało się to głównie kosztem większego poziomu 
zadłużenia. Jednocześnie w tych gospodarstwach zmniejszano powierzchnię UR, zwłaszcza poprzez 
ograniczanie udziału gruntów dzierżawionych. Takie działania wskazują na zmianę systemu żywienia 
zwierząt obejmującego głównie pasze z zakupu, w tym gospodarskie i przemysłowe. Część rolników 
(5%) zastosowała odmienne podejście w tym zakresie, polegające na zwiększaniu powierzchni UR, 
głównie poprzez dzierżawę gruntów oraz inwestycje w budynki. Jednocześnie towarzyszył temu mały 
wzrost zadłużenia. Te gospodarstwa można zatem uznać za najbardziej rozwojowe. 
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Summary
In the paper there were defi ne types of strategies pursued by the major producers of pigs after Polish accession 

to the EU. In terms of strategic measures included changes in: areas, including leased land, investments in buildings 
and machinery, pig population and the level of debt. The analysis covered 60 farms located in eight provinces with 
the largest concentration of pigs breeding. Studies have shown that in the years 2006-2010 pig producers undertook 
two main lines of action: increasing or reducing production. The fi rst one carried out by the increase in the rate 
of production of feed based on your own or with the purchase. The second approach was to develop other lines of 
agricultural production or off-farm income seeking. The data indicate that in conditions of poor market conditions 
of pigs in 2006-2008 in most pig farm pork production is limited, or it was dropped.
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