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Synopsis. W ostatnich latach, a zwłaszcza po włączeniu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło w naszym kraju, w tym na 
obszarach wiejskich, wiele zmian społeczno-gospodarczych. Jedną z nich jest sukcesywne zmniejszanie się liczby go-
spodarstw rolnych. Wynika to zazwyczaj z wycofywania się niektórych użytkowników z działalności rolniczej oraz z ich 
przejściem do innych sektorów gospodarki narodowej. Coraz bardziej zaznacza się też podział gospodarstw rolnych na 
małe działki przydomowe i większe farmy rodzinne. W przypadku tych pierwszych znacząco ograniczony zostaje rozmiar 
prowadzonych w nich działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej, a użytki rolne nierzadko są sprzedawane lub przekazane 
w dzierżawę. Drugie z kolei powiększają zasoby ziemi oraz skalę produkcji wybranych działalności rolniczych, co 
niejednokrotnie wiąże się ze zmianą ukierunkowania produkcyjnego tych jednostek. 

Wstęp
Na rok przed przyłączeniem Polski do Unii Europejskiej, Woś stwierdził, że: „Rolnictwo polskie, 

(…) staje (…) wobec problemów globalnych, które składają się na strategię jego restrukturyzacji i mo-
dernizacji” [Woś 2003]. Ogromnie ważna stała się w związku z tym polityka wiejska. W opinii Hunka 
[2006] powinna być ona skierowana na tworzenie zrównoważonego systemu społeczno-gospodarczego. 
Benefi cjentami polityki wiejskiej są bowiem nie tylko mieszkańcy wsi, ale każdy Polak, gdyż wszyscy 
pośrednio korzystają ze środków fi nansowych kierowanych na obszary wiejskie [Kłodziński 2004]. 

Obecnie, wśród procesów najsilniej zmieniających charakter współczesnej wsi polskiej, badacze 
wyróżniają: urbanizację obszarów wiejskich, deruralizację, dezagraryzację (odrolnianie), dualizację spo-
łecznych struktur produkcji w rolnictwie oraz restratyfi kację. Urbanizacja obszarów wiejskich uwidacznia 
się głównie w „nowocześniejszym” charakterze zabudowy wsi i stylu życia rodzin wiejskich. Derurali-
zacja przejawia się w zmniejszaniu się udziału ludności wiejskiej w ogólnej liczbie mieszkańców kraju. 
Dezagraryzacja – w zmniejszaniu areału obszarów wiejskich wykorzystywanych do produkcji rolniczej 
i w spadku odsetka mieszkańców wsi pracujących w rolnictwie, jak też w zmniejszaniu udziału dochodów 
rolniczych w dochodach rodzin wiejskich. Natomiast dualizacja rolnictwa to specyfi czny, „biegunowy” 
proces zmian struktur produkcyjnych w rolnictwie, zwłaszcza struktury własności ziemi i władania nią 
oraz struktury gospodarstw rolnych i sposobów ich funkcjonowania. Dotyczy to zwłaszcza zarysowującego 
się podziału polskich gospodarstw rolnych na dwa bloki: rolnicze gospodarstwa towarowe i gospodar-
stwa prowadzone lub tylko istniejące z innych względów (np. socjalnych). Natomiast restratyfi kacja to 
proces zmian struktury społecznej ludności wiejskiej, wiążący się ze zmianami struktury zawodowej 
mieszkańców wsi, zwłaszcza zmniejszenia się liczby „zawodowych” rolników, a zwiększenia liczby osób 
pracujących poza rolnictwem. Proces ten wiąże się też ze wzrostem poziomu wykształcenia ludności wsi 
[Bański 2004, Poczta i in. 2007, Wilkin 2008, Zegar 2008, Halamska 2009].

W obliczu wspomnianych procesów i wynikających z nich przeobrażeń w środowisku wiejskim, 
zmianom ulega też sposób prowadzenia gospodarstw rolnych. Wiąże się to zarówno z ewolucją świato-
poglądów ich kierowników, jak i ze zdobytą przez nich wiedzą o gospodarowaniu. W rezultacie niektórzy 
z nich ograniczają skalę produkcji – zwłaszcza mniej rentownych działalności produkcji rolniczej na rzecz 
bardziej rentownych. Inni zaś stopniowo wycofują się z produkcji rolniczej i podejmują się na przykład 
pozarolniczej działalności gospodarczej lub poszukują najemnej pracy zarobkowej. Sposób działania 



27Zmiany społeczno-gospodarcze na wsi a ukierunkowanie produkcyjne w gospodarstwach rolnych

i osiągane efekty powiązane są też z powierzchnią użytkowanych gruntów. W opinii wielu badaczy, 
w Polsce od wielu lat funkcjonuje zbyt dużo gospodarstw rolnych o małych areałach. Nie sprzyja to 
ich produktywności i konkurencyjności ekonomicznej, nie pomaga też w sprostaniu wymogom rynku, 
czy wprowadzaniu innowacji [Dzun, Józwiak 2009, Zegar 2009]. Jednak w ostatnich latach zauważalne 
jest już sukcesywne zwiększanie powierzchni gospodarstw. Następuje ono zarówno poprzez zakup, jak 
i dzierżawę ziemi [Michna 2009]. 

Wspomniane uprzednio zmiany pośrednio lub bezpośrednio wpływają na ukierunkowanie produkcyjne 
gospodarstw rolnych, wyznaczone przez przeważające w nich rodzaje działalności produkcji rolniczej 
[Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza 1984]. W niniejszym opracowaniu gospodarstwa rolne podzie-
lono na ukierunkowane na produkcję roślinną, zwierzęcą oraz jednostki z produkcją mieszaną, czyli 
o ukierunkowaniu wielostronnym. Ocenia się, że w gospodarstwach słabszych ekonomicznie ukierun-
kowanie to może zmieniać się stosunkowo szybko. Podstawowym celem tej pracy jest zatem ustalenie 
ukierunkowania produkcyjnego niedużych ekonomicznie towarowych gospodarstw rolnych oraz próba 
określenia tendencji zmian tego ukierunkowania w najbliższych latach. 

Materiał i metodyka badań
Dane liczbowe wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z rozmieszczonych na obszarze 

całej Polski 796 indywidualnych gospodarstw rolnych, które wybrano do badań w sposób celowy. Przede 
wszystkim jednostki te w latach 2005-2007 uczestniczyły nieprzerwanie w badaniach systemu Polski 
FADN1. Ponadto cechowały się tym, że ich użytkownicy deklarowali – w całym rozpatrywanym okresie 
– w corocznie wykonywanych dla IERiGŻ-PIB „Ankietach dotyczących dochodów spoza gospodarstwa rol-
nego rodziny rolnika w danym roku obrachunkowym”, że nie uzyskiwali żadnych dochodów pozarolniczych. 
Co więcej, wielkość ekonomiczna tych gospodarstw wynosiła od 2 do 16 ESU2. Takiego doboru obiektów 
do badań dokonano przede wszystkim w celu możliwie wiarygodnego określenia zmian ukierunkowania 
produkcyjnego w tej samej, dość dużej próbie gospodarstw należących do bardzo licznej – pod względem 
wielkości ekonomicznej – grupy gospodarstw towarowych w Polsce. Ponadto, przyjęcie kryterium, że ich 
użytkownicy nie czerpali w badanym okresie dochodów spoza gospodarstwa daje przekonanie, że prze-
obrażenia zaobserwowane w tych jednostkach wynikały przede wszystkim z umiejętności dostosowywania 
się ich kierowników do zmian zewnętrznych, a nie z możliwości wprowadzania do gospodarstw środków 
fi nansowych ze źródeł pozarolniczych (takich jak na przykład praca zarobkowa, czy renty i emerytury). 

Ukierunkowanie produkcyjne rozpatrywanych gospodarstw określono na podstawie ich przynależno-
ści do wyodrębnionych dla potrzeb Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych – typów rolniczych 
ogólnych [Goraj i in. 2006]. Do gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną zaliczono te, które 
w poszczególnych latach badań należały do następujących typów ogólnych: uprawy polowe, uprawy 
ogrodnicze, winnice oraz uprawy trwałe. Do jednostek ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą za-
liczono te, które należały do typów: krowy mleczne, zwierzęta żywione w systemie wypasowym (bez 
krów mlecznych) oraz zwierzęta ziarnożerne. Natomiast gospodarstwa o ukierunkowaniu wielostronnym 
to jednostki zakwalifi kowane do typu rolniczego ogólnego nazwanego „mieszane”. 

Jako dodatkowe informacje odnoszące się do ukierunkowania produkcyjnego badanych gospodarstw 
podano między innymi średnią dla całej rozpatrywanej zbiorowości strukturę wartości produkcji ogółem 
oraz powierzchnię uprawy zbóż (ogółem) – w tym pszenicy i kukurydzy uprawianej na ziarno oraz śred-
nioroczny stan ważniejszych grup zwierząt, wyrażony w sztukach przeliczeniowych (LU).

Wyniki badań zaprezentowano w tabelach. Do ich opisu wykorzystano analizę pionową. Sprowadzała 
się ona przede wszystkim do przedstawienia, zaistniałych w kolejnych latach badań, zmian związanych 
z ukierunkowaniem produkcyjnym analizowanej próby gospodarstw [Goraj, Mańko 2009]. Dla lepsze-
go zobrazowania otrzymanych wyników niektóre z nich porównano z analogicznymi danymi polskiej 
statystyki publicznej. 

1 Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Jego funkcjo-
nowanie stało się w Polsce obowiązkowe od 2004 roku, czyli od roku wstąpienia do Unii Europejskiej. Pieczę nad nim 
sprawuje IERiGŻ-PIB w Warszawie. 

2 ESU – ang. European Size Unit, pol. Europejska Jednostka Wielkości. Jedno ESU odpowiada 1200 euro. Wielkość 
ekonomiczną gospodarstwa wyrażoną liczbą ESU ustala się dzieląc sumę standardowych nadwyżek bezpośrednich 
w gospodarstwie przeliczoną na euro przez 1200.
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Wyniki badań 
Przeprowadzona analiza wyka-

zała, że około połowę gospodarstw 
rozpatrywanej próby stanowiły 
jednostki z produkcją mieszaną. Jed-
nakże w kolejnych latach badań ich 
udział sukcesywnie się zmniejszał 
(z 51,6% w 2005 roku do 47,2% 
w 2007 roku). Wskazuje to na dą-
żenie kierowników wspomnianych 
gospodarstw do zmiany kierunku 
produkcji na roślinny bądź zwierzę-
cy. Warto jednak dodać, że w oma-
wianym okresie w gospodarstwach 
analizowanej próby nieco chętniej 
wybierano ukierunkowanie na pro-
dukcję roślinną niż na zwierzęcą, 
choć dysproporcja ta z roku na rok 
się zmniejszała (tab. 1). 

Badania struktury wartości 
produkcji także sugerują, że w 
rozpatrywanych gospodarstwach 
rolnych chętniej zajmowano się 
produkcją roślinną niż zwie-
rzęcą. Wyższą wartość produk-
cji uzyskiwano bowiem z tej 
pierwszej. Mogło to wynikać z 
na ogół wyższej opłacalności 
poszczególnych działalności 
produkcji roślinnej, będącej 
efektem stosunkowo korzyst-
nych w badanym okresie cen 
produktów roślinnych, szcze-
gólnie zbóż. Zwłaszcza, że ceny 
głównych produktów zwierzę-
cych (np. żywca wołowego, czy 
wieprzowego) często bywały 
wówczas dla rolników nieko-
rzystne. Ukierunkowaniu na 
produkcję roślinną sprzyjało też 
powiększenie areału użytków 
rolnych (z 15,43 ha w 2005 
roku do 15,66 ha w 2007 roku), 
które w pewnym stopniu było 
rezultatem dodzierżawy gruntów. 
Niemałe znaczenie miała tu też, 
prawie całkowita likwidacja 
ugorów – z 0,71 ha w 2005 
roku do 0,01 ha w 2007 roku. 
Należy przy tym zauważyć, że 
w rozpatrywanym okresie, w ba-
danych gospodarstwach średnia 
powierzchnia użytków rolnych 
była około dwukrotnie większa 
niż w przeciętnym w Polsce 
indywidualnym gospodarstwie 
rolnym posiadającym powyżej 

Tabela 1.  Wybrane informacje o badanych gospodarstwach rolnych  
Table 1. Selected information about surveyed agricultural holdings
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Lata badań/
Years of research

2005 2006 2007
Liczba badanych gospodarstw/Number of 
farms surveyed 796 796 796

Gospodarstwa rolne ogółem w próbie [%]/
Total of farms surveyed [%] 100,0 100,0 100,0

z tego:/ 
of 
which:

ukierunkowane na prod. roślinną/
farms focused on crop production 26,3 26,1 27,5

ukierunkowane na prod. zwierzęcą/
farms with mixed production 22,1 23,4 25,3

z produkcją mieszaną/
farms with mixed production 51,6 50,5 47,2

Struktura wartości produkcji ogółem [%]/
Structure of production value [%] 100,0 100,0 100,0

z tego:/ 
of 
which:

roślinna/crop production 49,7 52,6 57,6
zwierzęca/livestock production 49,1 46,1 41,1
pozostała/other production 1,2 1,3 1,3

Powierchnia użytków rolnych [ha]/
Agricultural land area [ha] 15,43 15,35 15,66

w tym:/
of which: dodzierżawionych/rented area [%] 20,1 20,1 21,0

Powierzchnia ugorów [ha]/Fallows [ha] 0,71 0,03 0,01
Powierzchnia odłogów [ha]/Agricultural 
wasteland [ha] 0,06 0,08 0,07

Powierchnia uprawy zbóż ogółem [ha]/ 
Total area of cereals production [ha] 9,09 8,94 8,95

w tym:/ 
of which: 

pszenicy/wheat 2,46 2,35 2,19
kukurydzy na ziarno/grain maize 0,09 0,06 0,07

Zwierzęta ogółem – stan średnioroczny [LU]/
Total livestock – annual average number [LU] 10,33 10,74 10,58

w tym:/ 
of which: 

krowy mleczne/dairy cows 3,65 3,63 3,61
pozostałe bydło/other cattle 2,20 2,30 2,51
trzoda chlewna/pigs 4,18 4,48 4,15

Struktura wykształcenia kierowników gosp. 
[%]/Structure of farms’ managers education 
[%]

100,0 100,0 100,0

z tego:/ 
of which: 

nierolnicze/non-agricultural 
education 53,5 53,3 52,9

w tym: wyższe/of which: university 
education 1,4 1,4 1,4

rolnicze uzup./agricultural 
education 46,5 46,7 47,1

w tym: wyższe/of which: university 
education 2,5 2,5 2,5

Nakłady pracy ogółem [AWU]/Total labour 
input [AWU] 1,69 1,71 1,68

w tym:/ 
of which: pracy najemnej/hired labour input 0,08 0,09 0,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych 
systemu Polski FADN
Source: own study based on nonpublished data of Polish system FADN
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1 ha UR3. O nastawieniu na produkcję roślinną mogło decydować także to, że na ogół nie wymagała ona 
tak dużych nakładów pracy, ani umiejętności jej prowadzenia, jak produkcja zwierzęca, zwłaszcza, że 
w analizowanych latach gospodarstwa te dysponowały niezbyt dużymi zasobami pracy (ok. 1,7 AWU)4. 

W omawianym okresie zarówno zasoby pracy, jak i wykształcenie kierowników gospodarstw niemal się 
nie zmieniały. Warto dodać, że w badanej zbiorowości trochę większy niż w reprezentatywnej próbie dla całego 
kraju był odsetek kierowników posiadających wykształcenie wyższe rolnicze: 2,5 wobec 1,7% [Charaktery-
styka gospodarstw… 2008], można zatem przypuszczać, że umiejętności zarządcze kierowników badanych 
jednostek były wyższe niż średnio w Polsce. Biorąc pod uwagę wyżej prezentowane dane liczbowe można 
uznać, że w niedalekiej przyszłości produkcja roślinna będzie wyraźnie przeważającym kierunkiem produkcji. 

Z długololetnich badań wielu autorów wynika, że najmniej pracochłonna i kosztochłonna jest za-
zwyczaj uprawa zbóż, nie dziwi zatem fakt, że średnio w omawianej zbiorowości, zboża zajmowały 
prawie 60% użytków rolnych. Rozsądne wydaje się też zmniejszenie – w przeliczeniu na średnie badane 
gospodarstwo – liczby utrzymywanych krów. Chów tych zwierząt wymaga bowiem stosunkowo dużych 
nakładów – w tym pracy, a mały rozmiar produkcji nie zapewnia na ogół wysokiej opłacalności. Jednak 
dokładniejsze informacje – co do zaobserwowanych, w rozpatrywanej próbie gospodarstw, zmian od-
noszących się do skali uprawy zbóż i chowu zwierząt gospodarskich, zaprezentowano w tabelach 2 i 3. 

3 W latach 2005-2006 przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno indywidualne gospodarstwo rolne 
posiadające więcej niż 1 ha UR wynosiła 7,6 ha, a w 2007 roku – 7,8 ha [Rolnictwo w 2007 r. 2006].

4 AWU – ang. Annual Work Unit, pol. jednostka przeliczeniowa pracy ogółem; określa ona całkowite nakłady pracy 
w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego, wyrażone w osobach pełnozatrudnionych, czyli takich, które 
pracowały w gospodarstwie nie mniej niż 2200 godzin w ciągu roku.

Tabela 2.  Liczba gospodarstw rolnych i skala prowadzonych w nich wybranych działalności  produkcji 
roślinnej (w badanej próbie 796 gospodarstw)     
Table 2. The number of agricultural holdings and the scale of the selected activities in crop production (in the 
surveyed sample of 796 farms)   
Lata 
ba-
dań/
Years 
of 
rese-
arch

Liczba 
gosp./
Num-
ber of 
farms 

survey-
ed

Powierz. 
uprawy zbóż  

ogółem
[ha/gosp.]/

Total area of 
cereals produc-
tion [ha/farm]

Liczba 
gosp./ 

Number 
of farms 
surveyed

Powierz. 
uprawy 
pszenicy 

[ha/gosp.]/
Area of 
wheat 

production 
[ha/farm]

Plon 
ziarna 

pszenicy 
[dt/ha]/
Yield of 
wheat 
grain 

[dt/ha]

Liczba 
gosp./ 
Num-
ber of 
farms 

survey-
ed

Powierz. uprawy 
kukurydzy 

na ziarno [ha/
gosp.]/Area of 

grain maize 
production [ha/

farm]

Plon ziarna 
kukurydzy 

[dt/ha]/
Yield of 

grain maize 
[dt/ha]

2005 750 9,65 500 3,91 46,5 26 2,67 55,3
2006 743 9,58 484 3,86 38,6 23 2,09 64,1
2007 740 9,62 465 3,75 43,4 21 2,61 73,8
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 3. Liczba gospodarstw rolnych i skala prowadzonych w nich wybranych działalności produkcji zwierzęcej 
(w badanej próbie 796 gospodarstw)     
Table 3. The number of agricultural holdings and the scale of the selected activities in livestock production (in 
the surveyed sample of 796 farms)   
Lata 
badań/ 
Years 
of re-
search

Liczba 
gosp./ 
Num-
ber of 
farms 

su-
rveyed

Średniorocz-
ny stan krów 
[LU/gosp.]/
Annual ave-
rage number 
of dairy cows 

[LU/farm]

Wydajność 
mleczna krów 
[litry/krowę]/
Milk yield per 
cow [litre/cow]

Liczba 
gosp./ 
Num-
ber of 
farms 

survey-
ed

Średnioroczny stan 
pozostałego bydła 
[LU/gosp.]/Annual 
average number of 
other cattle [LU/

farm]

Liczba 
gosp./ 

Number 
of farms 
survey-

ed

Średnioroczny 
stan trzody 

chlewnej 
[LU/gosp.]/

Annual average 
number of pigs 

[LU/farm]
2005 582 4,99 3608 592 2,96 572 5,81
2006 556 5,20 3612 582 3,15 551 6,48
2007 529 5,44 3664 575 3,47 538 6,14
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Dane z tabeli 2 uwidaczniają, że w latach 2005-2007 w ponad 90% gospodarstw badanej próby 
uprawiano zboża. Zaobserwowano przy tym, że w rozpatrywanej zbiorowości liczba tych jednostek 
stopniowo się zmniejszała, a średnia powierzchnia uprawianych w nich zbóż (ogółem) – wahała, choć w 
stosunkowo niedużym stopniu. Warto też dodać, że w badanej próbie, w ponad 60% gospodarstw zajmu-
jących się uprawą zbóż uprawiano pszenicę, ale liczba tych ostatnich też sukcesywnie spadała, a co więcej 
– zmniejszyła się w nich powierzchnia zajęta pod to zboże: z 3,91  w 2005 roku do 3,75 ha w 2007 roku. 
Dla porównania, według GUS w latach 2005-2007 odsetek polskich gospodarstw uprawiających zboża 
wynosił około 88%, a powierzchnia zajęta pod te rośliny była w nich o połowę mniejsza niż w badanej 
zbiorowości. Ponadto wśród gospodarstw zajmujących się w Polsce uprawą zbóż, 40% uprawiało psze-
nicę [Charakterystyka gospodarstw… 2008]. Przeprowadzone badania wskazują też na wycofywanie 
się gospodarstw z uprawy kukurydzy na ziarno: z 26 jednostek prowadzących tę działalność w 2005 
roku, dwa lata później zostało 21. Tendencje do ograniczania w kolejnych latach, powierzchni uprawy 
zbóż zauważył też Stańko. Stwierdził on jednak że zmiana ta będzie w przyszłości rekompensowana 
wzrastającym plonowaniem tych roślin [Stańko 2010].

Co zaś się tyczy produkcji zwierzęcej, około dwie trzecie gospodarstw badanej zbiorowości utrzy-
mywało krowy mleczne – tabela 3. Jednak liczba tych jednostek zmniejszyła się w badanym okresie 
z 582 do 529. Zwiększyła się natomiast wielkość stad tych zwierząt. W efekcie, w 2007 roku, w objętych 
badaniami gospodarstwach utrzymujących krowy mleczne, ich średnioroczny stan wynosił 5,44 LU i był 
o 9,0% wyższy niż w 2005 roku. Wzrastała też sukcesywnie wydajność mleczna wspomnianych zwierząt. 
Podobne zmiany stwierdzono na podstawie reprezentatywnych dla Polski badań GUS [Rynek mleka 
2010]. Można w związku z tym uznać, że producenci mleka wzrost opłacalności tej produkcji upatrują 
przede wszystkim w powiększaniu stad krów mlecznych i wzroście wydajności tych zwierząt. 

Przeprowadzone badania wykazały też spadek w kolejnych latach badań liczby gospodarstw utrzy-
mujących pozostałe bydło oraz trzodę chlewną. Jednakże w jednostkach posiadających pozostałe bydło, 
średnioroczny stan tych zwierząt sukcesywnie wzrastał, a w gospodarstwach utrzymujących trzodę 
chlewną – wyraźnie się wahał. Zachętą do zwiększania liczebności pozostałego bydła były wyższe ceny 
żywca wołowego niż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Natomiast wahania pogłowia trzody 
chlewnej wynikały przede wszystkim z tzw. cyklu świńskiego, który w 2007 roku wszedł w fazę spadku, 
tzn. redukcji stad i ograniczania produkcji. W przypadku tych dwóch grup zwierząt, w najbliższych latach 
należy się spodziewać podobnych zmian. Zwłaszcza, że w przypadku bydła wzrost jego pogłowia już jest 
widoczny [Pogłowie bydła… 2011], a cykl świński znów jest w fazie wzrostowej [Stańko 2010]. Nie ma 
wątpliwości, że w dobie gospodarki rynkowej rolnicy starają się prowadzić taką produkcję, by dochód 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego był jak najwyższy, jednak nie uda się im produkować w oderwaniu 
od czynników zewnętrznych (zmian cen, kursu walut czy polityki rządu). 

Podsumowanie 
Przeprowadzone badania wyraźnie pokazują tendencje zmian w ukierunkowaniu produkcyjnym 

mniejszych ekonomicznie indywidualnych gospodarstw rolnych. Zaistniałe w latach 2005-2007 zmiany 
(w sferze makro- i mikroekonomicznej) wpływały w sposób bezpośredni lub pośredni na ukierunkowanie 
produkcyjne rozpatrywanych jednostek. Wyraźnie zmniejszała się liczba gospodarstw o ukierunkowaniu 
wielostronnym. W efekcie, z jednej strony rosła liczba jednostek nastawionych na produkcję roślinną, 
gdyż gospodarstwa te cechowały się stosunkowo niedużymi zasobami pracy i wzrastającą w badanym 
okresie powierzchnią użytków rolnych. Jednak, z drugiej strony zwiększała się też liczba jednostek ukie-
runkowanych na produkcję zwierzęcą. Możliwość powiększenia skali działalności produkcji zwierzęcej 
np. krów mlecznych, czy pozostałego bydła stwarza bowiem szanse na ich relatywnie wysoką opłacal-
ność. Gospodarstwa ograniczają zatem produkcję działalności mniej opłacalnych na rzecz zwiększania 
rozmiaru bardziej opłacalnych działalności produkcji rolniczej. Należy przypuszczać, że w najbliższych 
latach procesy te będą nadal kontynuowane.
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Summary
The paper aims to show trends in the direction of production in individual agricultural holdings with low economic 

strength. The changes in the macro- and microeconomics directly or indirectly infl uenced the directions of agricultural 
production in 2005-2007. The number of farms with mixed production was reduced. As a result, the number of agricultural 
holdings focused on crop production was increased. These units had small labour resources and the utilized agricultural area 
increased during years of research. However, on the other hand the number of units focused on livestock production increased 
as well. Expanding of animal production activities such as dairy cows or other cattle created opportunities 
of relatively high profitability. The holdings limited their less profitable productions and increased scale 
of more profi table directions of agricultural production. It is assumed that these processes will be continued in the 
coming years.
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