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Synopsis. G ównym celem zaprezentowanych w artykule bada  by o poznanie opinii rzeczoznawców 

maj tkowych na temat wyceny produkcji rolniczej w toku. Wyniki bada  wskaza y na istotne trudno ci w 

wycenie tej produkcji w praktyce, jak równie  na brak znajomo ci metod wyceny uwzgl dniaj cych 

potencja  dochodowy oraz zmiany w czasie warto ci produkcji rolniczej w toku. Ponadto, eksperci 

wskazali na brak literatury dotycz cej wyceny w rolnictwie, co potwierdza zasadno  prowadzenia i 

popularyzowania bada  w tym zakresie. 

S owa kluczowe: rolnicza produkcja w toku, wycena 

Wst p 

W procesie wyceny gospodarstwa b d  przedsi biorstwa rolnego, zarówno jako 

zorganizowanej ca o ci, jak równie  niektórych jego cz ci sk adowych, wyst puje potrzeba 

szacowania rolniczej produkcji w toku. Specyfika przedmiotów produkcji rolniczej w toku 

wymaga stosowania w wycenie metod uwzgl dniaj cych szczególne jej cechy, zw aszcza 

walory niematerialne przejawiaj ce si  w predyspozycji do generowania przysz ych 

dochodów. W ród czynników kreuj cych warto  nale y wymieni  zmiany przedmiotów 

produkcji w toku jako aktywów biologicznych oraz ich du e zró nicowanie pod wzgl dem 

rodzaju i czasu trwania. Zjawisko zmiany warto ci wskutek przekszta cania si  i wzrostu 

biologicznego dotyczy g ównie rolniczej produkcji w toku i w celu jego identyfikacji nale y 

dostosowa  w a ciwe metody wyceny 

Klasyfikacja metod wyceny obowi zuj ca przy szacowaniu nieruchomo ci oraz ich 

cz ci sk adowych powoduje, e sposób post powania przy okre laniu warto ci przedmiotów 

produkcji rolniczej w toku staje si  trudny do umiejscowienia w tej klasyfikacji lub te  

nazwania go zgodnie z definiowanymi w niej kategoriami. Efektem jest niedostateczne 

uwzgl dnianie w wycenie potencja u produkcyjnego uwarunkowanego specyfik  tej 

produkcji. 

Artyku  zawiera wyniki bada  ankietowych, przeprowadzonych w ród 

rzeczoznawców maj tkowych. Celem bada  by o poznanie przyczyn trudno ci zwi zanych z 

wycen  produkcji rolniczej w toku oraz wskazanie potrzeb bada  z zakresu metodyki wyceny.  
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Definicja produkcji rolniczej w toku 

Pod poj ciem rolniczej produkcji w toku rozumie si  dobra ro linne i zwierz ce, które 

znajduj  si  na etapie przekszta cania si , to jest od momentu ich zaistnienia do chwili 

uzyskania postaci produktu zako czonego lub rodka produkcji, a tak e nak ady na t  

produkcj , która ma by  wytworzona w przysz ych okresach [Adamowski 1983,  

Bud-Gusaim 1997].  

Poni ej przedstawiono klasyfikacj  przedmiotów produkcji rolniczej w toku, która 

umo liwia przyj cie jednolitej metodyki szacowania w poszczególnych grupach. Za g ówne 

kryteria podzia u, przyj to: posta  finaln  dobra jako produktu finalnego (na sprzeda  lub 

konsumpcj ) lub rodka produkcji oraz przysz e po ytki jednorazowe lub wielokrotne.  

 Do produkcji rolniczej w toku zaliczono wi c dobra, które: 

a. przekszta caj  si  w produkt finalny, stanowi cy jednorazowy po ytek, w tym: 

 ro linne – zasiewy i uprawy jedno- i kilkuletnie w okresie przed osi gni ciem postaci 

produktu finalnego (towarowego i nie przeznaczonego na sprzeda ), jak równie  owoce w 

okresie dojrzewania, 

 zwierz ce – zwierz ta rze ne przed osi gni ciem postaci produktu finalnego oraz 

zwierz ta wybrakowane ze stada podstawowego poddawane procesowi tuczu; 

b. przekszta caj  si  w rodek produkcji maj cy przynosi  wielorazowe po ytki, w tym: 

 ro linne – sady i inne plantacje np. upraw i zasiewów wieloletnich przed wej ciem w 

okres dojrza o ci gospodarczej (plonowania),  

 zwierz ce – zwierz ta u ytkowe i hodowlane przed osi gni ciem dojrza o ci 

gospodarczej, przygotowywane do tzw. u ytkowania przy yciowego. 

Ogólna charakterystyka bada  

W badaniach, przeprowadzonych w 2004 roku, wykorzystano metod  ankietow  w 

celu uzyskania opinii ekspertów o przydatno ci poszczególnych metod wyceny produkcji 

rolniczej w toku oraz o trudno ciach zwi zanych z ich stosowaniem. Kwestionariusz ankiety 

skierowano do rzeczoznawców maj tkowych. Zawarto w nim pytania dotycz ce cech 

osobowych respondentów takich jak: wiek, wykszta cenie, sta  pracy itp., jak równie  pytania 

o pogl dy odnosz ce si  do przedmiotu bada . 

 Ankiet  skierowano najpierw do grupy rzeczoznawców licz cej 30 osób (grupa 

pilota owa), a nast pnie do kolejnych 362 osób, które by y uczestnikami internetowej listy 

dyskusyjnej rzeczoznawców maj tkowych. Celem takiego doboru by o dotarcie do osób 

najbardziej aktywnych i uzyskanie mo liwie najwi kszej liczby odpowiedzi. Ponadto, przy 
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wspó pracy z oddzia ami terenowymi Agencji Nieruchomo ci Rolnych, rozprowadzono 

ankiet  w ród rzeczoznawców wyceniaj cych dla celów Agencji.  

 W ród 89 uzyskanych odpowiedzi, 7 ankietowanych odes a o ankiety wype nione 

tylko w cz ci dotycz cej informacji o danych osobowych a 16 osób – puste ankiety. 

Respondenci ci w odpowiedzi informowali, e nie specjalizuj  si  w wycenie nieruchomo ci 

rolnych, b d  przedmiotem ich wyceny bywaj  jedynie grunty i budynki, nie za  produkcja 

rolnicza w toku. W ich uzasadnieniach najcz stszymi sformu owaniami by y: „nie znam si ”, 

„nie zajmuj  si ”. 

 Ostatecznie analizie poddano opinie rzeczoznawców zawarte w 66 ankietach,  

z których 42 otrzymano od rzeczoznawców z internetowej listy dyskusyjnej, 19 z grupy 

pilota owej i 5 za po rednictwem Agencji Nieruchomo ci Rolnych. 

Produkcja rolnicza w toku jako przedmiot wyceny  

Wed ug ankietowanych rzeczoznawców produkcja rolnicza w toku jako przedmiot 

odr bnego szacowania wyst powa a rednio w 3,7% wykonywanych wycen nieruchomo ci 

rolnych lub zorganizowanych rolniczych jednostek produkcyjnych. 

W ród przedmiotów rolniczej produkcji w toku, najcz ciej wycenie podlega y 

zasiewy i uprawy o charakterze towarowym (35,6%) oraz nasadzenia trwa e nietowarowe (np. 

w ogrodach przydomowych) znajduj ce si  w okresie przed uzyskaniem wieku 

produkcyjnego (25,9%). Mniejszy udzia  w wycenie posiada y zasiewy i uprawy  

o charakterze nietowarowym (13,9%), plantacje kultur wieloletnich (12,4%) i zwierz ta 

przeznaczone na rze  przed osi gni ciem postaci produktu finalnego (8,9%). Najrzadziej 

przedmiot wyceny stanowi y zwierz ta hodowlane (1,7%) i u ytkowe (1,6%).  

Najcz stszymi celami wyceny produkcji rolniczej w toku, wed ug opinii 

ankietowanych, by y: odszkodowanie (udzia  w wycenach 39 %), przeniesienie praw (31,1%) 

i zabezpieczenie wierzytelno ci kredytodawcy (21,7%). Znacznie rzadziej dokonywano 

szacowania produkcji rolniczej w toku dla celów rachunkowo ci (4,1%), ubezpieczenia 

(2,6%) czy innych celów, w ród których wymieniano post powania s dowe, upad o ciowe i 

egzekucyjne (1,5%). 
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Rysunek 1. Wyst powanie produkcji rolniczej w toku jako przedmiotu wyceny  

Figure 1. Agricultural production in progress as object of valuation

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych 

Source: Own research 
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Rysunek 2. Cele wyceny produkcji rolniczej w toku 

Figure 2. The aims of valuation of agricultural production in progress

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych 

Source: Own research 

 

Trudno ci w wycenie produkcji rolniczej w toku i ich przyczyny 

Wycen  zwierz cej produkcji w toku uznano za stwarzaj c  znacznie wi cej 

problemów od ro linnej produkcji w toku. Liczba wskaza  na ocen  5 w przypadku 

zwierz cej produkcji w toku stanowi a 76,6% ogólnej liczby tej oceny, natomiast przy 

ro linnej produkcji w toku 23,4%. W ród ro linnej produkcji w toku, jako najtrudniejsz  
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respondenci ocenili wycen  zasiewów i upraw o charakterze nietowarowym ( rednia ocena 

trudno ci 3,7). Natomiast rednia z ocen trudno ci w szacowaniu pozosta ych grup ro lin 

kszta towa a si  na zbli onym poziomie: w odniesieniu do zasiewów i upraw o charakterze 

towarowym by a to ocena 2,6, towarowych plantacji kultur wieloletnich 2,4 oraz nasadze  

trwa ych nietowarowych 2,6. 

Produkcja zwierz ca w toku zosta a oceniona pod wzgl dem trudno ci w wycenie 

nast puj co: zwierz ta rze ne, rednia z ocen wynios a 3,0, zwierz ta u ytkowe 3,4   

i  zwierz ta hodowlane 3,9. 
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Rysunek 3. Przyczyny trudno ci w wycenie produkcji rolniczej w toku 

Figure 3. Causes of difficulties in valuation of agricultural production in progress.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych 

Source: Own research 

 

Jako przyczyn  w najwi kszym stopniu wp ywaj c  na powstawanie trudno ci  

w wycenie produkcji rolniczej w toku, wi kszo  ankietowanych uzna o brak cen rynkowych 

( rednia z ocen wynios a 4,1 w skali od 0 do 5).  

Dost pno  literatury z zakresu wyceny pozwala na rozwi zywanie ewentualnych 

problemów, za  jej brak na ich powstawanie. Wed ug przewa aj cej oceny respondentów, 

dost pno  literatury na temat wyceny w rolnictwie zosta a uznana za ma  (52,4% udzia u w 

liczbie ocen ogó em) oraz wyra ono opini  o jej braku (38,8%).  
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Rysunek 4.  Ocena dost pno ci literatury z zakresu wyceny w rolnictwie 

Figure 4. Opinion about the attainability of literature in the field of valuation in agriculture. 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych 

Source: Own research 

 

Przydatno  ró nych metod wyceny w zale no ci od rodzaju 
przedmiotu produkcji rolniczej w toku i celu wyceny 

  Respondenci dokonali oceny (w skali 0 do 5) przydatno ci metod szacowania  

w zale no ci od rodzaju przedmiotu rolniczej produkcji w toku oraz celu wyceny. W ród 

metod wyceny oceniali polegaj ce na okre leniu: 

- sumy poniesionych kosztów do daty wyceny, 

- sumy poniesionych kosztów z uwzgl dnieniem ich oprocentowania do daty wyceny, 

- warto ci spodziewanych po ytków pomniejszonej o koszty, które nale a oby ponie  od 

daty wyceny do chwili uzyskania po ytków, 

- warto ci zdyskontowanych spodziewanych po ytków pomniejszonej o zdyskontowane 

koszty, które nale a oby ponie  od daty wyceny do chwili uzyskania po ytków, 

- warto ci wed ug cen rynkowych. 

W ankiecie wskazano do zaopiniowania metody wyceny dla trzech celów: 

przeniesienia praw, odszkodowania, rachunkowo ci.  

Najwy sz  redni  ocen  w opinii respondentów uzyska a metoda polegaj ca  

na okre leniu warto ci w oparciu o ceny rynkowe ( rednia z ocen 3,2). Z drugiej jednak 

strony, ankietowani rzeczoznawcy wskazali brak cen rynkowych jako najistotniejsz  

przyczyn  trudno ci w wycenie produkcji rolniczej w toku. Produkcja rolnicza w toku cz sto 

nie stanowi przedmiotu obrotu rynkowego. Wyniki analiz teoretycznych przeprowadzonych 
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przez autork  potwierdzaj  ograniczon  mo liwo  wykorzystania tej metody w szacowaniu 

produkcji rolniczej w toku. 

Stosunkowo skromna literatura z zakresu wyceny zwierz cej produkcji w toku 

ogranicza opis metodyki wyceny g ównie dla potrzeb rachunkowo ci rolnej, w której wycen  

zwierz t zaleca si  wed ug cen rynkowych. Mo na wi c przypuszcza , e sytuacja ta jest 

powodem wskazania przez respondentów wysokiej oceny tej metody okre lania warto ci 

zwierz cej produkcji w toku ( rednia z ocen wynosi ok. 4). 
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Rysunek 5.  Ocena (w skali 0-5) przydatno ci metod wyceny polegaj cych na okre leniu: 

 1 – sumy poniesionych kosztów,  

 2 – sumy poniesionych kosztów z ich oprocentowaniem, 

 3 – warto ci spodziewanych po ytków pomniejszonej o koszty, które nale a oby ponie  od daty  

       wyceny do chwili uzyskania po ytków, 

 4 – warto ci zdyskontowanych spodziewanych po ytków pomniejszonej o zdyskontowanie koszty,  

       które nale a oby ponie  od daty wyceny do chwili uzyskania po ytków, 

 5 – warto ci wed ug cen rynkowych 

Figure 5. Opinions (in the scale 0-5) about the usefulness of valuation methods which rely on the calculation of: 

 1 - sum of incurred costs, 

 2 - sum of incurred costs charged with interest, 

 3 - value of expected benefits minus costs expected between the date of valuation and the moment of  

                    getting benefits, 

 4 - value of discounted expected benefits minus discounted costs expected between the date  

                    of valuation and the moment of getting benefits, 

 5 - value according to market prices. 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych 

Source: Own research 

 

Metoda wyceny polegaj ca na okre leniu sumy poniesionych kosztów uzyska a w 

opinii rzeczoznawców redni  ocen  na równie  stosunkowo wysokim poziomie wynosz cym 

3. Metoda ta nale y niew tpliwie do najprostszych, jednak nie uwzgl dnia walorów tzw. 
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niematerialnych (przysz ych korzy ci) co powoduje, e trudno jest j  zaleca  do wyceny, 

zw aszcza produkcji towarowej. 

Metody zawieraj ce elementy rachunku pieni dza w czasie (oprocentowanie, 

dyskontowanie) uzyska y w opinii ankietowanych znacznie ni sze rednie oceny (od. 1,4 do 

1,7). 

Metoda wyceny polegaj ca na okre leniu warto ci spodziewanych po ytków 

pomniejszonej o nieponiesione koszty by a równie  ni ej oceniona ( rednia z ocen wynios a 

1,5), z wyj tkiem nieco wy szych ocen w przypadku wyceny zasiewów i upraw o charakterze 

towarowym oraz towarowych plantacji kultur wieloletnich. 

Wnioski 

1. W opinii ankietowanych rzeczoznawców, jako najbardziej przydatn  metod  

szacowania przedmiotów produkcji rolniczej w toku uznano okre lanie warto ci „wed ug cen 

rynkowych”. Z drugiej jednak strony, brak cen rynkowych uznano za najistotniejsz  

przyczyn  trudno ci w wycenie produkcji rolniczej w toku. Przedmioty produkcji rolniczej w 

toku pojawiaj  si  w obrocie rynkowym tylko w niektórych fazach ich rozwoju - w przypadku 

produkcji zwierz cej, b d  nie s  w powszechnym obrocie - w przypadku produkcji ro linnej. 

Wycena zwierz cia jako produkcji w toku poprzez przyj cie za podstaw  szacowania 

rynkowej ceny jednostkowej produktu finalnego, nie uwzgl dnia zmiany jego warto ci w 

czasie. Podobnie, okre lanie warto ci dóbr zaliczanych do produkcji ro linnej w toku wed ug 

cen rynkowych przysz ych po ytków nie uwzgl dnia narastaj cego charakteru zmian ich 

warto ci.  

2. Jako drug  najcz ciej wykorzystywan  metod , rzeczoznawcy wskazali polegaj c  

na okre laniu sumy poniesionych kosztów. Metoda ta uwzgl dnia narastaj cy w czasie 

charakter zmian warto ci produkcji w toku, jednak w ograniczonym zakresie. Powodem tego 

jest cz ste wykorzystywanie do oblicze  jedynie kosztów bezpo rednich, bez ich 

oprocentowania oraz fakt, e warto  przedmiotu produkcji w toku jest tworzona tak e przez 

jego walory niematerialne. 

3. Zasadno  wykorzystywania w wycenie produkcji rolniczej w toku metod 

uwzgl dniaj cych jej potencja  do generowania przysz ych korzy ci potwierdza fakt,  

e najcz stszymi celami jej szacowania, wed ug opinii ankietowanych rzeczoznawców,  

s : odszkodowanie, przeniesienie praw i zabezpieczenie wierzytelno ci kredytodawcy.  

4. Dost pno  literatury na temat wyceny produkcji rolniczej w toku zosta a przez 

respondentów uznana za ma  lub wyra ono opini  o jej braku. Mo na wi c przypuszcza ,  
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e sytuacja ta jest powodem wskazania przez respondentów metody „wed ug cen rynkowych” 

za najbardziej przydatn  w wycenie, przy jednoczesnym wskazaniu braku cen rynkowych 

jako najistotniejszej przyczyny trudno ci w wycenie, jak równie  stosunkowo niskiej oceny 

przydatno ci metod zawieraj cych elementy rachunku pieni dza w czasie oraz metody 

polegaj cej na okre leniu warto ci spodziewanych po ytków pomniejszonej o nieponiesione 

koszty.  

5. Przewa aj cy w ród rzeczoznawców brak znajomo ci istoty i zasadno ci stosowania 

poszczególnych metod w wycenie produkcji rolniczej w toku wskazuje na potrzeb  

prowadzenia i popularyzowania prac w tym zakresie. 
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Abstract. The aim of a survey was to learn the of valuers’ opinions about the value of agricultural 

production in progress. The research has shown that there were real difficulties in valuation of production 

in progress; experts do not have enough knowledge about incorporating the changes in the value of 

agricultural production, and they lack understanding of relevant literature. 

Key words:  agricultural production in progress, valuation, survey. 
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