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1. Wstęp

W Polsce od lat dynamicznie rozwija się produkcja grzybów, a przede wszystkim 
pieczarek. Służy temu duży popyt, zwłaszcza zewnętrzny, głównie na pieczarki 
świeże. Rozwojowi sprzyja zdobyte w ciągu ostatniego półwiecza doświadczenie, 
duże tradycje produkcyjne, ale również upowszechnienie postępu technologicz-
nego i technicznego w produkcji grzybów [Olewnicki i Jabłońska 2012]. Zbiór 
grzybów świeżych odbywa się ręcznie i dlatego atutem polskiej produkcji są re-
latywnie niskie koszty pracy w porównaniu do wielu krajów Europy Zachodniej. 
W znacznym stopniu decydowało to o wzroście konkurencyjności cenowej pol-
skich pieczarek na rynku europejskim [Szarek i Koc 2011]. 

W ostatnich latach następują duże przeobrażenia w gospodarstwach pieczar-
karskich dotyczące struktury upraw, technologii, logistyki, dostępności do siły 
roboczej. W nowoczesnych pieczarkarniach następuje skracanie cykli produk-
cyjnych i jednocześnie zwiększanie ich liczby, co skutkuje wzrostem plonowania. 
Produkcja jest jednak w dalszym ciągu uzależniona od dostępności siły roboczej. 
Tymczasem rosną trudności ze znalezieniem pracowników do zbioru, przy jed-
noczesnym wzroście kosztów pracy. W latach 2016-2018 nastąpił ponad 2-krotny 
wzrost kosztów pracy [Zmarlicki i Brzozowski 2018]. Pomimo tych trudności nie-
którzy specjaliści wyrażają opinie, że przy tak wysokim postępie w rozwoju po-
tencjału produkcyjnego i jednocześnie rozwoju pieczarkarstwa w innych krajach, 
w Polsce może wystąpić nadprodukcja pieczarek. W rezultacie na rynkach zbytu 
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pieczarek mogą pojawić się nowi konkurenci i osłabić nasz eksport zwłaszcza na 
rynki pozaunijne. Liczącym się producentem może być Rosja, która przy udziale 
polskich specjalistów prowadzi intensywną odbudowę tego kierunku produkcji, 
posiłkując się przy tym importem polskiego podłoża do produkcji pieczarek1. 
Warto pamiętać w tym kontekście o problemach producentów jabłek w Polsce, 
spowodowanej ekspansją sadów jabłoniowych i ograniczonymi możliwościami 
eksportu wraz z zamknięciem rynku rosyjskiego.

Brak jest wiarygodnych danych statystycznych o rozmiarach produkcji piecza-
rek w Polsce i o stanie gospodarstw. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) wiadomo, że zmniejsza się ogólna liczba gospodarstw z uprawą piecza-
rek, ale wzrasta liczba gospodarstw z większą powierzchnią uprawy. Według po-
wszechnego Spisu Rolnego w roku 2010 były w kraju 3  472 gospodarstwa zaj-
mujące się produkcją grzybów o łącznej powierzchni uprawy 246 ha. Według 
szacunków T. Smoleńskiego [Smoleński 2019] w roku 2018 było ogółem 3 250 
gospodarstw pieczarkarskich, a średnia powierzchnia uprawy wynosiła 1 000 m2. 
W porównaniu do roku 2010 nastąpił spadek mniejszych obszarowo gospodarstw, 
a wzrosła liczba gospodarstw wysokotowarowych o powierzchni równej lub więk-
szej od 500 m2. Ich liczbę oszacowano na 1 500 (w 2010 roku było ich 1 201 wg 
GUS). Ocenia się, że w 2018 roku zbiory pieczarek wynosiły 330 tys. ton, a po-
wierzchnia uprawy 245 ha2. Według T. Smoleńskiego z IERiGŻ-PIB, zarówno 
wielkość zbiorów jak i powierzchnia uprawy może być niedoszacowana. Zbiory 
mogły wynosić nawet 370 tys. ton. 

Dość marginesowo traktowana przez statystykę publiczną tak ważna działal-
ność polskiego rolnictwa, jak również niewiele danych o ekonomicznej stronie 
gospodarstw pieczarkarskich, skłoniło Autorkę do przedstawienia informacji 
o sytuacji produkcyjno-ekonomicznej takich podmiotów. Źródłem danych były 
gospodarstwa rolne gromadzące dane rachunkowe w ramach systemu rachunko-
wości rolnej Polski FADN.

2. Cel, materiał badawczy

Przedstawione opracowanie ma przede wszystkim charakter poznawczy. W tym 
celu przedstawiono wskaźniki i mierniki charakteryzujące poziom i strukturę 
kosztów, wydajność i poziom produkcji oraz wyniki ekonomiczne gospodarstw 
specjalizujących się w produkcji pieczarek.

1 http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/zamiast-pieczarek-wysylamy-
do-rosji-podloze-do-uprawy-i-fachowcow,168954.html. 

2 Rynek Owoców i Warzyw. Nr 53. seria „Analizy Rynkowe”, współaut. A. Bugała, T. Chrościc-
ki, P. Kraciński, B. Nosecka (red.), T. Smoleński, I. Strojewska. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s.29.
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Materiał badawczy stanowiła grupa 21 gospodarstw rolnych, które wybrano 
spośród 25 indywidualnych gospodarstw produkujących pieczarki. Były to go-
spodarstwa ściśle specjalistyczne, reprezentujące szczegółowy typ rolniczy TF 231 
(gospodarstwa specjalizujące się w uprawie grzybów), należący do ogólnego typu 
rolniczego gospodarstw ogrodniczych3. Wybrane gospodarstwa były uczestnika-
mi systemu rachunkowości rolnej Polski FADN w roku 2017. Badaniem objęto 
jednostki o wielkości ekonomicznej od 25 tys. do 500 tys. euro SO4, przynależne 
do trzech klas wielkości ekonomicznej według ES6 (klasy 3, 4 i 5). Gospodarstwa 
z piątej klasy wielkości ekonomicznej lokowały się w większości w dolnej granicy 
dla tej grupy. Były to zatem gospodarstwa o dość zróżnicowanym potencjale pro-
dukcyjnym. Ze względu na małą liczebność gospodarstw pieczarkarskich w Pol-
skim FADN nie było możliwości zaprezentowania wyników dla gospodarstw 
w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej. Zasadą FADN jest bowiem 
przedstawianie wyników dla grupy co najmniej 15 podmiotów. Wgląd w szcze-
gółowe dane źródłowe tych gospodarstw pozwala stwierdzić, że reprezentowały 
one obiekty prężniejsze, wysokotowarowe, potwierdzające przytoczone wyżej sza-
cunki [Smoleński T. 2019] na temat trendu rozwojowego gospodarstw. Świadczą 
o  tym m.in. zrealizowane lub będące w trakcie realizacji inwestycje, ilość cykli 
produkcyjnych, ciągłość produkcji w trakcie roku. Tylko kilka gospodarstw z ba-
danej grupy miało powierzchnię uprawową mniejszą od 500 m2. Stąd też wybrana 
grupa pomimo pewnych zastrzeżeń pozwala na dość aktualne rozeznanie w eko-
nomice produkcji pieczarek. W badaniu pominięto kilka gospodarstw o  skraj-
nych wielkościach ekonomicznych, tj. z klasy małe i bardzo duże, które nadmier-
nie zaburzałyby wyniki, prezentowane w postaci średnich arytmetycznych. Jest 
to tym bardziej uzasadnione, że według ekspertów ubywa małych gospodarstw 
pieczarkarskich [Zmarlicki i Brzozowski 2018]. 

3. Omówienie wyników

Wielkość ekonomiczna przeciętnie dla opisywanej grupy gospodarstw wynosiła 
nieco ponad 135 tys. euro SO (tabela 1), która to wartość odnosi się do dolnej 

3 Gospodarstwa w systemie FADN są klasyfikowane według wielkości ekonomicznej i typu rol-
niczego. Występuje 8 typów ogólnych, 21 typów podstawowych i 61 typów szczegółowych [Bocian 
M., Cholewa I., Tarasiuk R., 2017].

4 Standardowa Produkcja jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności ro-
ślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla 
danego regionu warunkach. Inaczej jest liczona wartość SO dla grzybów (w Polsce reprezentantem 
są pieczarki), gdzie wyjściowo regionalne SO oblicza się w przeliczeniu na 100 m2. Wartość SO jest 
wyrażana w euro. „Współczynniki Standardowej Produkcji „2013”dla celów Wspólnotowej Typolo-
gii Gospodarstw Rolnych” [Bocian M., Cholewa I., Tarasiuk R., 2017]. 
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granicy piątej klasy wielkości ekonomicznej wg ES6. Uprawa grzybów wyma-
ga odpowiedniej infrastruktury, która decyduje o wyborze technologii uprawy. 
Ważnym elementem tej infrastruktury jest dostęp do siły roboczej. Jak już wspo-
mniano, Polska jest przede wszystkim producentem grzybów świeżych, które są 
zbierane ręcznie. Wybrane do analizy gospodarstwa były producentami pieczarek 
świeżych. Skutkowało to koniecznością ponoszenia wysokich nakładów pracy. 
W badanej grupie wynosiły one średnio 5,97 AWU5 na gospodarstwo (tabela 1), 
co przełożyło się na wysokie koszty wynagrodzeń (tabela 2). Grzyby uprawiano 
na ogół w wielu cyklach produkcyjnych. Po zsumowaniu liczby cykli produkcyj-
nych w roku, na tej samej powierzchni, otrzymujemy łączną powierzchnię upra-
wy grzybów. Średnia powierzchnia uprawy grzybów w badanych gospodarstwach 
wynosiła 0,47 ha (tabela 3). 

Tabela 1 
Potencjał produkcyjny gospodarstw specjalizujących się 

w produkcji pieczarek

Liczba  
gospo- 
darstw

Wielkość  
ekonomiczna 

(euro SO)

Obszar 
 UR 
(ha)

Nakłady 
pracy 

 (AWU)

 
Aktywa 

(zł)

Kapitał 
własny 

(zł)

21 135 164 5,7
ogółem donajem ogółem budynki ziemia maszyny*

622 546
5,97 4,17 739 830 347 042 164 958 158 601

Wybrane wskaźniki:

Udział pracy donajętej w pracy ogółem – % 69,8

Udział budynków w aktywach – % 46,9

Udział ziemi – % 22,3

Udział maszyn, urządzeń, środków transportu – % 21,4

Udział kapitału własnego w aktywach ogółem – % 84,1

*maszyny, urządzenia i środki transportu

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Analizowane gospodarstwa należały do jednostek wyspecjalizowanych w pro-
dukcji grzybów i w ich przypadku zasoby ziemi nie stanowiły istotnego składnika 
majątku, a uprawy polowe nie miały istotnego wpływu na wyniki ekonomiczne. 
Przeciętny obszar użytków rolnych (UR) na gospodarstwo wynosił średnio 5,7 ha, 
przy czym siedem gospodarstw nie posiadało w ogóle ziemi. Średni poziom akty-

5 AWU – roczne zasoby pracy ogółem to równowartość 2120 godzin pracy (zgodnie z meto-
dyką FADN).
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wów w tych gospodarstwach wyceniono na około 740 tys. zł. Ścisła specjalizacja 
znalazła wyraz w strukturze aktywów ogółem, gdyż największy udział stanowiły 
budynki (prawie 47%), obejmujące pomieszczenia do produkcji grzybów, chłod-
nie, budynki socjalne dla pracowników itp. (tabela 1). Finansowanie posiadanego 
majątku odbywało się w 84% własnym kapitałem. Udział ziemi w aktywach wy-
nosił tylko około 22%; zbliżony był udział maszyn i urządzeń technicznych. 

Z danych źródłowych poszczególnych gospodarstw wiadomo, że produkcja 
pieczarek niemal we wszystkich badanych jednostkach była opłacalna i docho-
dowa, pomimo zróżnicowanej skali produkcji. W ujęciu wartościowym średnia 
wartość ogółem tej produkcji ukształtowała się na poziomie około 610 tys. zł na 
gospodarstwo (tabela 3). Koszty jej wytworzenia wynosiły średnio prawie 542 tys. 
zł (tabela 2), przy czym charakterystyczna jest ich struktura. Dominujący udział 
miało kilka składników – koszty podłoża z grzybnią, wynagrodzenia pracowni-
ków oraz energia. Koszt podłoża z grzybnią to ponad 214 tys. zł, czyli 39,5% kosz-
tów ogółem i niemal 72% kosztów bezpośrednich. Opłata pracowników najem-
nych kształtowała się na poziomie 18% kosztów ogółem i zarazem 95% kosztów 
obcych czynników wytwórczych. Z  kolei koszty energii obejmujące energię do 
ogrzewania pieczarkarni, ale także paliwa, stanowiły około 10% kosztów ogółem. 
Zbliżony był udział kosztu amortyzacji – 9,7%. 

Wartość produkcji pieczarek wynosiła średnio 596 tys. zł i stanowiła prawie 
98% produkcji ogółem gospodarstwa (tabela 3). Produkcja była cykliczna i jak 
już wcześniej zaznaczono łączna powierzchnia uprawy (wszystkie cykle) wynosiła 
średnio na gospodarstwo 0,47 ha. Zbiory pieczarek w przeliczeniu na 1 ha wynio-
sły 2 330 dt, czyli 23,3 kg na 1 m2. W poszczególnych gospodarstwach zbiory na 
1 ha kształtowały się na poziomie od 600 do 6 000 dt. Ten zróżnicowany poziom 
zbiorów warunkowany był przede wszystkim ilością cykli produkcyjnych. W go-
spodarstwach z mniejszą powierzchnią odnotowano mniej cykli produkcyjnych. 
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Tabela 2
Koszty produkcji gospodarstw specjalizujących się w produkcji pieczarek

Wyszczególnienie
Na 

gospodarstwo 
(zł)

Udział w kosztach 
ogółem 

(%)

Koszty ogółem 541 968 100,0

Koszty bezpośrednie 297 994 55,0

w tym: podłoże z grzybnią 214 259 39,5

 środki ochrony 6 755 1,2

 nawozy 15 080 2,8

 pozostałe koszty bezposr. 
prod. roślinnej 61 158 11,3

Koszty ogólnogospodarcze 87 118 16,1

w tym: energia 52 054 9,6

Amortyzacja 52 352 9,7

Koszty czynników zewnętrznych 104 504 19,3

w tym: wynagrodzenia 98 872 18,2

Udział podłoża z grzybnią 
w kosztach bezpośrednich (%)  71,9

Udział energii w kosztach 
ogólnogospodarczych (%)  59,8

Udział wynagodzeń w kosztach 
czynników zewnętrznych (%)  94,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Tabela 3 
Produkcja gospodarstw specjalizujących się w uprawie pieczarek

Wyszczególnienie Na gospodarstwo

Produkcja ogółem (zł) 609 682

Produkcja grzybów (zł) 596 054

Udział grzybów w produkcji ogółem (%) 97,8

Średnia powierzchnia uprawy grzybów – ha* 0,47

Średni plon – dt/ha powierzchni uprawy w skali roku 2 330

*powierzchnia z wszystkich cykli produkcyjnych w roku

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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W 2017 roku relacja wartości produkcji do kosztów, która jest miarą 
opłacalności produkcji ukształtowała się na poziomie 112,5% (tabela 3). Trudno 
jednak stwierdzić, jaki był trend w opłacalności produkcji w tych gospodarstwach 
w latach minionych, czy w roku 2018. Wśród producentów pieczarek w Polsce 
panuje przekonanie o jej spadku. Rolnicy wskazują na rosnące koszty produkcji 
grzybów – coraz większym obciążeniem stają się koszty podłoża, energii, rosnące 
koszty pracy, a dodatkowo nasilający się deficyt siły roboczej6. Powyższe tenden-
cje potwierdzają wyniki badań w gospodarstwach pieczarkarskich, przeprowa-
dzone przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach [Zmarlicki. K., Brzozowski 
P. 2018].

Optymizmu nie przysparza też cena skupu pieczarek, utrzymująca się na sta-
łym poziomie od kilku lat. Sytuacja ekonomiczna producentów pieczarek może 
zostać zachwiana również wskutek Brexitu. Wielka Brytania kupowała około 1/5 
polskich grzybów, eksportowanych do Unii Europejskiej. 

W badanych gospodarstwach uprawa pieczarek w 2017 roku była dochodowa, 
a w odniesieniu do innych kierunków produkcji była jedną z bardziej dochodo-
wych. Średni dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DzRGR) specjalizu-
jącego się w produkcji pieczarek wynosił około 79,7 tys. zł, a w przeliczeniu na 
członka rodziny (FWU) 45,7 tys. zł (tabela 4). W roku 2017 (patrz „Wyniki Stan-
dardowe 2017…”7) tylko gospodarstwa drobiarskie uzyskały wielokrotnie wyższe 
dochody. Porównywalne do gospodarstw z grzybami były dochody producentów 
mleka i trzody chlewnej. W gospodarstwach pozostałych typów rolniczych do-
chody były niższe.

W świetle wyników FADN warto zwrócić uwagę, iż DzRGR stanowił 43% war-
tości nadwyżki, jaką jest wartość dodana netto (WDN). W metodyce FADN wy-
stępują trzy nadwyżki, określające poziom dochodu z gospodarstwa na różnych 
poziomach naliczania kosztów: wartość dodana brutto (WDB), wartość dodana 
netto (WDN) i DzRGR. DzRGR jest nadwyżką, pozostałą po pokryciu wszystkich 
kosztów produkcji, a więc kosztów zużycia pośredniego (koszty bezpośrednie 
plus koszty ogólnogospodarcze), amortyzacji, kosztów czynników zewnętrznych 
(wynagrodzeń, zapłaconych odsetek i czynszów dzierżawnych za ziemię) oraz 
obliczonego salda dopłat i podatków. Wartość dodana brutto oznacza nadwyżkę 
wartości produkcji po odjęciu kosztów zużycia pośredniego i dodaniu salda do-
płat i podatków. Gdy WDB pomniejszymy o koszty naliczonej amortyzacji uzy-
skujemy WDN, która stanowi opłatę za wykorzystane w trakcie produkcji wła-

6 http://www.sadyogrody.pl/warzywa/102/krajowa_produkcja_pieczarek_z_sukcesami_jed-
nak_przed_branza_wciaz_sporo_wyzwan,14796.html

7 Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim 
FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Warszawa 2018. 
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sne i obce czynniki produkcji: ziemię, kapitał i pracę. W wielu gospodarstwach, 
zwłaszcza korzystających w  niewielkim stopniu z obcych czynników produkcji 
WDN jest zbliżona do wartości DzRGR. W przypadku omawianych gospodarstw 
specjalizujących się w produkcji grzybów WDN była ponad 2-krotnie wyższa od 
DzRGR i wynosiła średnio na gospodarstwo 183 tys. zł (tabela 4), z czego prawie 
100 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (tabela 2).

Dla realizacji procesu produkcyjnego istotny jest rzeczywisty dostęp do 
środków finansowych, zwłaszcza własnych, umożliwiających samofinansowanie 
produkcji. W  przypadku analizowanych gospodarstw pieczarkarskich dochód 
pieniężny, wynikający z przepływu pieniędzy (wpłat i wypłat) był na poziomie 
129 tys. zł (tabela 4). 

Tabela 4 
Dochodowość produkcji gospodarstw specjalizujących się 

w uprawie pieczarek

Wyszczególnienie
Wartość 

dodana netto 
(zł)

Dochód 
[DzRGR] 

(zł)

Dochód pieniężny 
[przepływ pieniężny I] 

(zł)

Na gospodarstwo 183 042 79 685 129 224

Na AWU 31 112 – –

Na FWU – 45 713 –

Na 1 zł kosztu 0,34 0,15 –

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskiego FADN.

4. Podsumowanie 

Polska znajduje się w czołówce producentów i eksporterów pieczarek w świecie. 
Według IERiGŻ-PIB w sezonie 2018/2019 nasz kraj może wysłać na rynki zagra-
niczne rekordową ilość 240 tys. ton tych grzybów, umacniając tym samym swo-
ją pozycję największego w świecie eksportera pieczarek8. Z obliczeń wynika, że 
stanowi to około 70% szacowanego przez Instytut zbioru pieczarek w roku 2018. 
Wśród konsumentów największym popytem cieszą się grzyby świeże, a ich pro-
dukcja jak dotychczas wymaga zbioru ręcznego. 

Zaprezentowane wyniki grupy gospodarstw uprawiających pieczarki w roku 
2017 wskazują, że ten kierunek produkcji był dochodowy i opłacalny. W nadcho-
dzących latach opłacalność produkcji pieczarek będzie zależeć w dużym stopniu 

8 Rynek Owoców i Warzyw. Nr 53. seria „Analizy Rynkowe”, współaut. A. Bugała, T. Chrościc-
ki, P. Kraciński, B. Nosecka (red.), T. Smoleński, I. Strojewska. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s. 35.
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od kosztów zbioru, uwarunkowanych dostępnością siły roboczej. W badanych 
gospodarstwach koszty najemnej siły roboczej stanowiły około 18% kosztów ogó-
łem, choć najbardziej kosztochłonne w procesie produkcji było podłoże z grzyb-
nią (około 40% kosztów ogółem). 

Przewaga polskich producentów pieczarek nad producentami z krajów za-
chodnich utrzymuje się dzięki niższym kosztom zbioru. Ten czynnik produkcji 
może jednak zdecydować o spadku konkurencyjności cenowej polskich pieczarek 
ze względu na rosnące koszty pracy, a ponadto problemy ze znalezieniem siły ro-
boczej. 
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STRESZCZENIE

Pieczarki świeże są produktem cieszącym się dużym popytem w kraju i za granicą. Pol-
scy producenci są wciąż konkurencyjni cenowo na rynkach zagranicznych, co zachęca ich 
do rozwoju, inwestowania w nowoczesne technologie, powiększanie skali produkcji. Zbiór 
pieczarki świeżej odbywa się jednak dotychczas ręcznie i wymaga wysokich nakładów pra-
cy, a zarazem ponoszenia coraz wyższych kosztów wynagrodzeń. W badanej grupie gospo-
darstw pieczarkarskich koszty pracy stanowiły około 18% kosztów ogółem, co wskazuje na 
ich duże znaczenie w procesie produkcji. Analizowane gospodarstwa były jednostkami ściśle 
specjalizującymi się w produkcji pieczarek, średnia powierzchnia uprawy wynosiła 0,47 ha. 
Produkcja w roku 2017 była opłacalna i dochodowa. Na 100 zł poniesionych kosztów otrzy-
mano prawie 113 zł produkcji. Wyniki badań ukazują sytuację producentów pieczarek, ale na 
ich podstawie nie można wnioskować o przyszłości, która według wielu ekspertów przedsta-
wia się niekorzystnie ze względu na spadek opłacalności produkcji pieczarki świeżej. 
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SUMMARY

Fresh champignon mushrooms are a product in a great demand in the country and 
abroad. Polish producers are still competitive in terms of prices on foreign markets, which 
encourages them to develop, invest in modern technologies and increase the scale of pro-
duction. Harvesting of fresh champignon mushrooms has been however done manually so 
far and requires high labour input, and at the same time incurring higher and higher remu-
neration costs. In the studied group of champignon mushroom farms, labour costs make up 
about 18% of total costs, which indicates their great importance in the process of champi-
gnon mushroom production. The farms analysed were the units strictly specialized in the 
champignon mushroom production, the average crop area was 0.47 ha. The production in 
2017 was profitable. 113 PLN of production was obtained for 100 PLN of costs incurred. The 
study allows to expand the view on the situation of champignon mushroom producers, but 
one cannot infer a future, which according to many experts is disadvantageous due to the 
decrease of the profitability of fresh champignon mushrooms production.
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