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abstrakt. Celem badań jest określenie aktualnego stanu wykorzystania narzędzi zarządzania strategiczne-
go w praktyce funkcjonowania polskich gospodarstw rolniczych w Polsce. Badaniem ankietowym objęto 
338 gospodarstw z terenu całego kraju. Stwierdzono, że planowanie za pomocą prostych metod oraz wizja 
rozwoju własnego gospodarstwa są powszechnie stosowane przez rolników, jednak rzadko przekuwane są 
one w konkretne, sformalizowane i konsekwentnie realizowane strategie.

Wstęp
Sektorem, który odgrywa ważną rolę we współczesnej gospodarce jest rolnictwo. W Polsce 

jego główną składową są rodzinne gospodarstwa rolnicze. Rolnictwo wytwarza od 3,4 do 4,9% 
polskiego PKB, ale jego produkty stanowią już prawie 10% krajowego eksportu, a cały sektor 
daje pracę około 16% pracującym [MG 2015]. Oznacza to, że badanie obecnych i poszukiwanie 
adekwatnych do współczesności uwarunkowań zarządzania gospodarstwem rolniczym jest waż-
nym zadaniem wspierającym rozwój całej gospodarki.

We współczesnych, turbulentnych warunkach gospodarowania, przetrwanie i rozwój pod-
miotów gospodarujących w dużej mierze zależy od jakości procesu zarządzania. Efektywność i 
skuteczność osiągania założonych celów stanowi warunek sine qua non sukcesu przedsięwzięć 
gospodarczych. System fundamentalnych celów organizacji oraz metod ich osiągania jest zaś 
domeną zarządzania strategicznego.

Celem artykułu było przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących opinii rolni-
ków na temat zasadności planowania działalności rolniczej, a także wykorzystania podstawowych 
kategorii zarządzania strategicznego w polskich gospodarstwach rolniczych. W badaniu wyko-
rzystano ankietową metodę gromadzenia materiału badawczego, a do jego analizy posłużono się 
podstawowymi miarami statystyki opisowej.

narzędzia zarządzania strategicznego i ich wykorzystanie w działalności rolniczej
„Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę 

organizacji” [Obłój 2007, s. 14.]. Zatem współcześni menedżerowie muszą się zmagać co pewien 
czas z fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi sensu istnienia zarządzanego podmiotu, wizji 
jego funkcjonowania w przyszłości, rynków i produktów oraz dominującego modelu działania. 
Odpowiedzi na te pytania przynosi koncepcja zarządzania strategicznego traktująca organizację 
jako system otwarty podlegający regulacji uwzględniającej wewnętrzny kontekst sytuacyjny oraz 
uwarunkowania wynikające z otoczenia [Gorynia i in. 2007]. Zarządzanie strategiczne podkreśla 
rolę i wagę analizy potencjału konkurencyjnego i otoczenia organizacji oraz planowania odno-
szącego się do kluczowych celów oraz metod ich osiągania [Stabryła 2000]. Do podstawowych 
narzędzi zarządzania strategicznego można zaliczyć [Penc-Pietrzak 2010, s. 56-57]:
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 – wizję organizacji – przyszły, pożądany stan organizacji postrzegany przez pryzmat ogólnych 
szeroko zakrojonych celów, opisujący aspiracje organizacji na przyszłość, lecz bez dokład-
nego sprecyzowania metod osiągnięcia owego stanu; wizja stanowi podstawową przesłankę 
planowania strategicznego, 

 – planowanie strategiczne – proces ustalania długookresowych celów organizacji z wykorzy-
staniem analizy jej potencjału konkurencyjnego i otoczenia oraz podejmowanie decyzji co do 
alokacji zasobów i metod osiągania założonych celów,

 – strategię – formalne ujęcie strategicznych celów firmy oraz metod ich osiągania wraz z okre-
śleniem ośrodków odpowiedzialności za poszczególne działania oraz sposobów kształtowa-
nia relacji między organizacją i jej otoczeniem spójnymi wzorcami i strumieniami decyzji 
organizacyjnych.
Dominującymi organizacjami w polskim i europejskim rolnictwie są indywidualne gospodar-

stwa rolnicze. Jak wskazują badania, sukces tych gospodarstw, funkcjonujących w warunkach 
gospodarki rynkowej i podlegających silnej presji konkurencyjnej, zależy w dużej mierze od 
umiejętności strategicznego myślenia rolników [Olson 2001, Starka i in. 2002, Lund, Christensen 
2003, Boehlje i in. 2004]. Jednak zarządzając indywidualnym gospodarstwem rolniczym należy 
wziąć pod uwagę, że jest ono szczególnie złożonym systemem. Jego specyficznymi cechami są 
przede wszystkim [Kondraszuk 2005, s. 514]:
 – wysokie ryzyko systematyczne związane z rolą nieprzewidywalnych „sił przyrody” w pro-

dukcji rolniczej, 
 – występowanie dwóch podsystemów gospodarczych wzajemnie się przenikających: rolniczego 

gospodarstwa produkcyjnego i gospodarstwa domowego rolnika.
Wykorzystując wspomniane „siły przyrody” rolnik dąży do uzyskiwania stabilnej, a zarazem 

opłacalnej ekonomicznie i akceptowalnej społecznie produkcji w sposób niezagrażający środowisku 
przyrodniczemu oraz sprzyjającej osiąganiu celów gospodarstwa domowego. Wpływem tak poj-
mowanej specyfiki działalności indywidualnego gospodarstwa rolniczego na proces zarządzania, a 
w szczególności planowania celów oraz metod ich osiągania zajmowali się m.in. Anthony K. Giles 
[1990], Andrew Errington i Ruth Garson [1993], Tafizur Rehman i Phil Perkin [1994], Michael T. 
Wallace i Joan E. Moss [2002] oraz Graham Dalton [2005]. Z badań tych wynika, że planowanie 
zarządzania jako formalny proces jest rzadko spotykane w rodzinnych gospodarstwach rolniczych. 
Realizowane cele stanowią raczej luźny zespół wzajemnie przenikających się celów obejmujących 
sferę osobistą, społeczną i ekonomiczną niż spójny i uporządkowany system, przy czym realizacja ce-
lów ekonomicznych nie zajmuje najwyższych pozycji w hierarchii najistotniejszych zadań rolników.

W uwarunkowaniach polskich, planowanie w gospodarstwach indywidualnych próbowano 
upowszechnić już przed II wojną światową. W ramach ówczesnej reformy rolnej, dla nowo 
powstałych gospodarstw sporządzane były plany urządzenia gospodarstwa. Również w latach 
1970-1980 opracowywano takie plany dla gospodarstw, które wdrażały program specjalizacji 
produkcji rolniczej [Kondraszuk 2015]. Jednak w dużej mierze proces zarządzania indywidual-
nym gospodarstwem rolniczym obciążony jest historycznym kontekstem 45 lat socjalistycznego 
systemu gospodarowania. Dotyczy to w szczególności strategicznego kontekstu tego zarządza-
nia, które skutecznie ograniczane było przez gospodarkę centralnie planowaną. Oznacza to dość 
krótką tradycję rynkowej orientacji współczesnych polskich gospodarstw rolniczych, a co za tym 
idzie brak doświadczeń w zakresie zarządzania strategicznego. Problem ten uwypuklony jest w 
polskich publikacjach, do których należą m.in. opracowania Antoniego Leopolda [2000], Piotra 
Sulewskiego [2009] czy Eugeniusza Niedzielskiego [2013]. Polscy autorzy podkreślają także dwa 
inne aspekty ograniczające wykorzystanie zarządzania strategicznego w gospodarstwie rolniczym. 
Po pierwsze, niewielkie umiejętności rolników w tym zakresie spowodowane niskim poziomem 
ich edukacji, w szczególności w zakresie kompetencji zarządczych. Po drugie, znaczący wpływ 
na decyzje rolników szeroko pojętej polityki rolnej Polski i Unii Europejskiej (UE). 
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Materiał i metodyka badań
W celu określenia aktualnego stanu wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w 

praktyce funkcjonowania polskich gospodarstw rolniczych przeprowadzono sondaż ankietowy 
wśród rolników. Badaniem objęto gospodarstwa z terenu całego kraju wylosowane warstwowo z 
zachowaniem struktury zbliżonej do całej populacji [GUS 2011] (tab. 1). Ankietę przeprowadzono 
techniką bezpośredniego wywiadu PAPI (Paper and Pencil Interview). Po odrzuceniu wszystkich 
niekompletnych lub niespójnych ankiet pozyskano 338 prawidłowych odpowiedzi. 

Respondentom zadano trzy pytania zamknięte dotyczące opinii nt. zasadności planowania 
działalności rolniczej, wizji własnego gospodarstwa oraz sformułowanej i realizowanej strategii 
(tab. 2). Do analizy wyników wykorzystano narzędzia statystyczne, w szczególności analizę 
struktury odpowiedzi z określeniem przedziałów ufności [Aczel 2000].

Tabela 1. Struktura ankietowanych gospodarstw według wybranych cech
table 1. Structure of surveyed farms by selected criteria
Podział/Section liczba/

number
Udział/

Share [%]
Okres prowadzenia gospodarstwa [lata]/Period of farm holding [years]:

 – 0-5 
 – powyżej 5/above 5

42
296

12,4
87,6

Typ rolniczy/agricultural type:uprawy polowe/field crops: 121 35,8
 – hodowla zwierząt/ang. animal husbandry 98 29,0
 – ogrodnictwo/ang. horticulture 12 3,6
 – sadownictwo/ang. orcharding 16 4,7
 – mieszane/ang. mixed 91 26,9

Region/region:
 – Małopolska i Pogórze 83 24,6

 – Pomorze i Mazury 29 8,6
 – Mazowsze i Podlasie 162 47,9
 – Wielkopolska i Śląsk 64 18,9

Łączna liczba respondentów/total number of respondent: 338 100,0
Płeć menedżera/Gender:

 –  kobieta/female 67 19,8
 –  mężczyzna /male 271 80,2

Powierzchnia/area [ha]:
 – do 5 58 17,2
 – 6-15 125 37,0
 – 16- 50 111 32,8
 – 51-300 37 10,9
 – powyżej 300 /above 300 7 2,1

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Wyniki badania
W tabeli 2 zestawiono obliczenia charakteryzujące w sposób liczbowy odpowiedzi na pytania 

ankietowe. Planowanie, jako podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego, jest zdaniem 
rolników potrzebne we współczesnym gospodarstwie. Do jego wykorzystania pozytywnie od-
niosło się 231 (68,3%) ankietowanych. Uwzględnione w badaniu warianty pozytywnych opinii 
uzyskały zbliżoną liczbę wskazań. Planowanie intuicyjne, dokonywane prostymi metodami oraz 
stosowane w ograniczonym zakresie wskazało od 17,8 do 19,2% ankietowanych. Oznacza, że 
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Tabela 2. Liczbowa charakterystyka odpowiedzi na pytania ankietowe
table 2. numerical characteristics of answers on survey questions
Odpowiedź/response liczba 

odpowiedzi/
number of 
responses

Udział/
Structure 

[%]

Przedział 
ufności/

confidence 
interval [%]

Pytanie 1: Czy sadzi Pani/Pan), że planowanie jest przydatne w rolnictwie/
Question 1: do You think that planning is useful in agriculture

Rolnicy planują bardzo intuicyjnie i mają wszystko w głowie/
farmers are planning a very intuitive and they have all in the mind 65 19,23 15,03-23,43

Tak, ale w bardzo ograniczonym zakresie/
Yes, but in a very limited scope 62 18,34 14,22-22,47

Tak i często to robię, wykorzystując bardzo proste metody/
Yes, and i often do it using very simple methods 60 17,75 13,68-21,83

Nie, bo wszystko się za szybko zmienia/
no, because everything is changing too fast 50 14,79 11,01-18,58

Nie, bo rolnikowi trudno jest planować/
no, because planning is difficult for farmer 48 14,20 10,48-17,92

Tak, ale plan musi być fachowo wykonany/
Yes, but the plan must be professionally made 44 13,02 9,43-16,61

Nie bo i tak rolnik musi robić to co robił do tej pory/
no, because and the farmer has to  do what he did so far 9 2,66 0,95-4,38

Pytanie 2: Czy ma Pani/Pan wizję funkcjonowania gospodarstwa za 5 lat/
Question 2: have You a vision for the farm for five years

Tak, mam taką wizję, lecz jest ona dość ogólna/
Yes, i have a vision, but it is quite general 119 35,21 30,12-40,30

Nie mam takiej wizji, chociaż często o tym myślę/
i have not a vision, but i often think about it 84 24,85 20,24-29,46

Tak, mam taką wizję i jest ona dość wyraźnie sprecyzowana/
Yes, i have a vision, and it is quite clearly specified 76 22,49 18,03-26,94

Nie mam takiej wizji i nie zastanawiam się nad nią/
i have not a vision and i do not wonder about it 59 17,46 13,41-21,50

Pytanie 3: Czy w Pani/Pana gospodarstwie sformułowano i realizuje się określoną strategię 
długoterminową/Question 3: have You a specific long-term strategy in Your farm

Strategia nie była jeszcze opracowywana ani formułowana/ 
the strategy has not yet developed or formulated 150 44,38 39,08-49,68

Strategia istnieje, ale nie jest sformalizowana, cele z niej wynikające 
traktowane są bardzo elastycznie/the strategy exists, but it is not 
formalized; objectives resulting from it are treated very flexibly

83 24,56 19,97-29,14

Strategia istnieje, ale nie jest sformalizowana, staramy się 
realizować wynikające z niej cele/the strategy exists, but it is not 
formalized, we  try to realize its objectives

69 20,41 16,12-24,71

Strategia jest opracowana w formie pisemnej jednak jej realizacja 
nie jest rygorystycznie przestrzegana/the strategy is elaborated in 
writing but its implementation is not rigorously followed

20 5,92 3,40- 8,43

Strategia jest opracowana w formie pisemnej i jest bardzo 
rygorystycznie realizowana/the strategy is elaborated in writing 
and it is rigorously implemented

16 4,73 2,47- 7,00

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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wśród całej populacji rolników każdy z trzech wymienionych wariantów odpowiedzi uzyskałby 
od 13,7 do 23,4% wskazań. Natomiast 9,4-16,6% wszystkich rolników także opowiedziałoby się 
za realizacją planów, lecz fachowo przygotowanych.

Negatywnie do planowania odniosło się 107 (31,8%) ankietowanych. W tym przypadku dwa 
warianty odpowiedzi uzyskały prawie tę samą liczbę wskazań (48 i 50). Po około 14% ankieto-
wanych wskazało, że rolnicy nie koncentrują się na planowaniu z powodu zbyt szybkich zmian w 
warunkach gospodarowania oraz dlatego, że jest im trudno planować. Trzeci wariant odpowiedzi 
negatywnej (rolnik nie planuje, bo i tak musi robić to co robił do tej pory) uzyskałby poparcie 
0,9-4,4% wszystkich rolników.

Ograniczone, ale jednak stosowane przez większość rolników planowanie przekłada się na 
niewielką przewagę odpowiedzi wskazujących na posiadanie przez nich wizji swojego gospodar-
stwa (195 odpowiedzi, tj. 57,7%). Dominuje jednak wskazanie wizji ogólnej, którą zadeklarowało 
119 badanych osób. Sprecyzowaną wizję miało 18,0-26,9% ogółu rolników. Podobny udział 
(20,2-29,5% populacji generalnej) przypisano odpowiedzi, że rolnicy nie mają wizji swojego go-
spodarstwa, jednak często o niej myślą. Zdecydowanie najmniejsza liczba respondentów (17,5%) 
wskazała, że nie ma wizji i nie myśli o niej.

Najmniej optymistycznie rozkładały się odpowiedzi na ostatnie pytanie ankietowe. W 44,4% 
ankietowanych gospodarstwach nigdy nie podjęto próby sformułowania odpowiedniej strategii, co 
oznacza, że nie miało jej i nie realizowało 39,1-49,7% ogółu polskich rolników. Zbliżony udział 
wskazań (około 45%) otrzymały odpowiedzi, że strategia istnieje, jednak jest niesformalizowana. 
W przypadku 20-29% ogółu rolników, cele z niej wynikające traktowane są elastycznie, a 16,1-
24,7% starało się je konsekwentnie realizować. Jedynie 4,7% ankietowanych przyznało, że ma 
sformalizowaną na piśmie strategię. Z prawdopodobieństwem 95% można zatem stwierdzić, że 
maksymalnie 7% ogółu rolników w sposób wiążący posługuje się tym narzędziem zarządzania 
strategicznego.

podsumowanie
Przeprowadzone badanie częściowo potwierdziło spostrzeżenia zagranicznych autorów. W 

odróżnieniu od wniosków z tych badań, polscy rolnicy pozytywnie odnieśli się do planowania 
jako narzędzia zarządzania gospodarstwem. Wśród odpowiedzi przeważały jednak wskazania na 
intuicyjne lub bardzo proste metody jego dokonywania. Wpisuje się to w dotychczasowe ustalenia 
polskich autorów. Jedynie co dziesiąty badany uznał, że plan musi być fachowo wykonany. Nie-
stety, pomimo już 25 lat gospodarki rynkowej w rolnictwie, jeszcze prawie jedna trzecia rolników 
negatywnie ocenia zastosowanie planowania w kształtowaniu rozwoju swojego gospodarstwa.

Długoterminową wizję swojego gospodarstwa miała ponad połowa badanych rolników. Co 
trzeci rolnik posiadający wizję twierdził, że jest ona sprecyzowana. Pozytywnie należy ocenić 
fakt, że połowa rolników, którzy nie mieli wizji, intensywnie o niej myślało. To oznacza, że wśród 
rolników upowszechniło się już długoterminowe postrzeganie rozwoju gospodarstwa.

Najrzadziej rolnicy sięgali po najbardziej sformalizowane narzędzie zarządzania strategicz-
nego. Jedynie co dwudziesty rolnik miał opracowaną na piśmie strategię i ją realizował. Prawie 
połowa rolników nigdy nie podjęła próby sformułowania własnej strategii. Pozostali kierowali 
się strategiami niesformalizowanymi, bardzo często elastycznie podchodząc do realizacji zakre-
ślonych w nich celów.

Opisany stan wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w indywidualnym gospo-
darstwie rolniczym wskazuje, że myślenie strategiczne wśród rolników jest dość powszechne. W 
porównaniu z wcześniejszymi ustaleniami innych autorów, planowanie oraz wizja zyskują coraz 
większe znaczenie w kształtowaniu rozwoju gospodarstw. W tym kontekście, dalszym badaniom 
należałoby poddać przyczyny rzadkiego wykorzystania profesjonalnych metod planowania, a 
także braku sformalizowania jego wyników w konkretne strategie.
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Summary
the aim of the paper was to present the results of empirical research on the use of planning, vision and 
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country. its results indicate that planning using simple methods and vision are already fairly widely used by 
farmers. however, they are rarely transform to concrete formalized and consistently implemented strategy.
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