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 Mierzenie poziomu zrównoważenia rolnictwa jest wielce złożone. Podejmo-
wane próby w tym zakresie z wykorzystaniem różnych danych nie doprowadziły 
do ogólnie przyjętego zestawu wskaźników jego pomiaru. Odnosi się to nie tylko 
do rolnictwa, ale i całej gospodarki. Wskaźniki mierzenia zrównoważonego roz-
woju społeczno-gospodarczego, w tym także rolnictwa, są formułowane przez 
organizacje międzynarodowe (OECD, ONZ, Unię Europejską), stanowią także 
przedmiot licznych opracowań naukowych, które zaprezentowano w pracy autor-
stwa T. Toczyńskiego, W. Wrzaszcz i Józefa St. Zegara (2013). Sprawa pomiaru 
zrównoważenia rolnictwa i gospodarstw rolnych nie jest jednak zamknięta. 
 Trudności pomiaru zrównoważenia rolnictwa mają wiele przyczyn (Woś, 
Zegar, 2002; van Huylenbroeck, Durand, 2003; Pretty, 2008; Reaping…, 2009; 
Wrzaszcz, 2012; Zegar, 2012; Toczyński i in., 2013). Przede wszystkim pojęcie 
rolnictwa zrównoważonego nie jest jednoznacznie definiowane. Jego pomiar 
utrudniają: wielofunkcyjność rolnictwa, ogromne zróżnicowanie gospodarstw 
rolnych, odmienne skutki środowiskowe takich samych praktyk rolniczych, 
zróżnicowane aspiracje rolników i inne. 
 Pomiaru zrównoważenia rolnictwa dokonuje się na ogół korzystając ze wskaźni-
ków odnoszących się do trzech aspektów (ładów) zrównoważenia, a mianowicie: 
środowiskowego, ekonomicznego i społecznego. Podejmowane są także próby 
sformułowania wskaźnika syntetycznego zrównoważenia rolnictwa (Jankowiak, 
Bieńkowski, 2007; Majewski, 2008; Wrzaszcz, 2012; Toczyński i in., 2013). 
 Najwięcej uwagi przywiązuje się do ładu środowiskowego, który stanowił 
podstawową przesłankę idei zrównoważonego rozwoju (mówiąc ściślej — dra-
matyczne naruszenie tego ładu). W odniesieniu do ładu środowiskowego wypra-
cowano, jak można sądzić, najbardziej adekwatne i rozwinięte wskaźniki pomia-
ru. Mniej klarownie przedstawia się sytuacja odnosząca się do pomiaru ładu 
ekonomicznego i społecznego. W przypadku ładu ekonomicznego za najbardziej 
istotne można uznać wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, 
zdolności do kreowania dochodów na potrzeby inwestycji produkcyjnych oraz 
konsumpcji ludności związanej z rolnictwem, a zwłaszcza ludności utrzymującej 
się głównie z działalności rolniczej. 
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 O zrównoważeniu rolnictwa przesądza zrównoważenie gospodarstw rolnych, 
aczkolwiek to ostatnie nie wyczerpuje pierwszego. Zrównoważenie gospodarstw 
rolnych stanowi bowiem najniższy poziom, na którym dane statystyczne pozwa-
lają mierzyć zrównoważenie. 
 Celem artykułu jest przedstawienie propozycji pomiaru zrównoważenia eko-
nomicznego gospodarstw rolnych z wykorzystaniem danych z Powszechnego 
Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010). Na ich podstawie ustalono wartości odpowied-
nich wskaźników zrównoważenia ekonomicznego rolnictwa przez pryzmat 
zrównoważenia gospodarstw rolnych.  
 

PRZEDMIOT I METODA BADAŃ 
 
 W analizie posłużono się danymi statystycznymi zebranymi w PSR 2010. 
Badaniem tym objęto gospodarstwa osób fizycznych o powierzchni co najmniej 
1 ha użytków rolnych (UR), w których użytkowano grunty orne (utrzymane 
w dobrej kulturze rolnej). Gospodarstwa te scharakteryzowano w układzie czte-
rech grup obszarowych użytków rolnych: 1—5 ha, 5—25 ha, 25—50 ha, 50 ha 
i więcej1. W charakterystyce uwzględniono liczebność oraz potencjał produk-
cyjno-ekonomiczny: powierzchnię UR w ha, nakłady pracy (wyrażone w rocz-
nych jednostkach pracy, z ang. Annual Work Units — AWU2), pogłowie zwie-
rząt (wyrażone w jednostkach przeliczeniowych zwierząt, z ang. Livestock Units 
— LU3), wartość standardowej produkcji (tys. euro)4 oraz wartość standardowej 
nadwyżki bezpośredniej (określonej na podstawie współczynników SGM 2004 
oraz wyrażonej w europejskich jednostkach wielkości, z ang. European Size 
Units — ESU)5. 

                      
1 Wyszczególnione przedziały były lewostronnie domknięte.  
2 1 AWU to ekwiwalent 2120 godzin pracy w roku. 
3 1 LU to umowna sztuka zwierząt gospodarskich o masie 500 kg. Współczynniki przeliczenio-

we pogłowia zwierząt w sztukach fizycznych na sztuki duże podają tablice w publikacji Toczyński 
i in. (2013). 

4 Standardowa produkcja oznacza średnią z 5 lat wartość produkcji odpowiadającej przeciętnej 
sytuacji w danym regionie. Całkowita standardowa produkcja gospodarstw jest sumą wartości 
uzyskanych dla każdej działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie przez pomnożenie 
współczynników standardowej produkcji dla danej działalności przez liczbę hektarów lub liczbę 
zwierząt (Goraj i in., 2012). Jest to kategoria ekonomiczna, która pozwala na porównanie wolumenu 
produkcji przy jednoczesnym zniwelowaniu wpływu wahań cen w ujęciu regionalnym i czasowym.  

5 Suma standardowych nadwyżek bezpośrednich (Standard Gross Margin — SGM) — różnica 
między wielkością produkcji a kosztami bezpośrednimi wszystkich rodzajów działalności występują-
cych w gospodarstwie rolnym — wskazuje na wielkość ekonomiczną gospodarstwa, czyli potencjał 
produkcyjny gospodarstwa rolnego. 1 ESU stanowi równowartość 1200 euro. Standardowa nad-
wyżka bezpośrednia jest uśrednioną w ujęciu regionalnym nadwyżką bezpośrednią. Standardowa 
nadwyżka bezpośrednia dotycząca danej uprawy lub zwierzęcia to standardowa (średnia z trzech lat 
w określonym regionie) wartość produkcji uzyskiwana z jednego hektara lub od jednego zwierzęcia, 
pomniejszona o standardowe koszty bezpośrednie niezbędne do wytworzenia tej produkcji. Przed-
stawione w artykule wartości zostały określone na podstawie SGM 2004. 
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 Na podstawie danych PSR 2010 ustalono wartości kilku komplementarnych 
wskaźników, które mogą być wykorzystane w ocenie zrównoważenia ekono-
micznego gospodarstw rolnych. Do takich wskaźników zaliczono: 
 wartość standardowej produkcji w przeliczeniu na hektar użytków rolnych 

(tys. euro/ha UR); 
 wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej w przeliczeniu na pełnozatrud-

nionego (ESU/AWU); 
 udział gospodarstw realizujących powyżej 50% produkcji towarowej w sprze-

daży bezpośredniej na targowiskach, we własnych sklepach, w ramach sprze-
daży międzysąsiedzkiej (tzw. gospodarstwa rynku lokalnego); 

 udział gospodarstw sprzedających co najmniej 50% wytworzonej wartości 
produkcji rolniczej na rynku (tzw. gospodarstwa rynkowe); 

 udział gospodarstw rolnych, w których przeważa dochód z działalności rolni-
czej (tzw. gospodarstwa rolników). 

 Wartość standardowej produkcji w odniesieniu do jednostki powierzchni in-
formuje o produktywności nakładów ziemi. Wskaźnik ten jest istotnym wy-
znacznikiem poziomu produkcji rolniczej w kontekście konieczności zapewnie-
nia bezpieczeństwa żywnościowego. 
 Wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej w relacji do nakładów pracy 
może służyć za miarę ich wydajności ekonomicznej. W rezultacie wskaźnik ten 
informuje o wypracowanych w gospodarstwie środkach na potrzeby inwestycji 
i spożycia użytkownika gospodarstwa rolnego i jego rodziny. 
 Relacja między gospodarstwami zorientowanymi na rynek i tymi na samo-
zaopatrzenie określa skalę powiązań rolniczych podmiotów gospodarczych 
z rynkiem. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na lokalnym rynku dostarczają 
miejscowej społeczności korzyści, które mają wyraz nie tylko w dogodniejszej 
możliwości zakupu towaru, często także w niższej cenie niż produktów wytwo-
rzonych w dłuższym łańcuchu żywnościowym, a także przyczyniają się do roz-
woju więzi międzysąsiedzkich oraz podtrzymania żywotności obszarów wiej-
skich. 
 Przeważające źródło utrzymania gospodarstwa domowego z użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego wskazuje na jego typ społeczno-ekonomiczny6. Według 
tej klasyfikacji wyróżniane są następujące grupy gospodarstw o przeważającym 
dochodzie:  
 rolników — z działalności rolniczej, 
 pracowników — z pracy najemnej, 
 przedsiębiorców — z działalności pozarolniczej, 
 emerytów i rencistów — z emerytury i/lub renty, 
 pozostałe — z innych źródeł. 
                      

6 Zasoby danych zgromadzone na podstawie PSR 2010 pozwalają na klasyfikację gospodarstw 
według przeważającego źródła utrzymania rodziny rolniczej, ale nie uwzględniają one bezwzględ-
nego poziomu dochodów, w tym także dochodu z działalności rolniczej. 
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 Badane gospodarstwa oceniono także pod względem poziomu zrównoważania 
środowiskowego wykorzystując kilka podstawowych wskaźników (Wrzaszcz 
2012; Instrukcja…, 2013): 
 saldo bilansu glebowej substancji organicznej — dodatni wynik świadczy 

o dobrym zmianowaniu oraz systematycznym wzbogaceniu gleby w próchni-
cę; 

 indeks pokrycia gruntów ornych roślinnością w okresie zimy — wskaźnik słu- 
żący do syntetycznej oceny zasobów ziemi, równowagi ekosystemów i stopnia 
realizacji zrównoważonego systemu produkcji w rolnictwie; okrywa roślinna 
na gruntach ornych w okresie zimy powinna stanowić co najmniej 1/3 powie- 
rzchni; 

 udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych — wskaźnik ten de-
terminuje poprawność zmianowania roślin oraz stopień bioróżnorodności 
agrocenoz; udział zbóż w strukturze zasiewów nie powinien przekraczać 2/3 
powierzchni; 

 liczba grup roślin uprawianych na gruntach ornych — świadczy o możliwo-
ściach doboru i następstwa roślin, co wpływa na ograniczenie rozwoju popu-
lacji agrofagów, redukcję zachwaszczenia i ograniczenia strat; w gospodar-
stwie powinny być uprawiane co najmniej 3 grupy roślin; 

 obsada zwierząt na UR — wskazuje na skalę obciążenia środowiska przyrod-
niczego nawozami naturalnymi; obsada zwierząt na gruntach rolnych nie po-
winna przekraczać 2 LU/ha; 

 saldo bilansu azotu brutto w glebie — wskazuje na oddziaływanie rolnictwa 
na warunki środowiska, które jest pochodną intensywności i efektywności 
produkcji rolnej mierzonej poziomem nawożenia mineralnego, wielkością ob-
sady zwierząt i plonów roślin; optymalny poziom salda bilansu azotu nie po-
winien przekroczyć 60—70 kg/ha UR, choć wielkość nadwyżki jest uzależ-
niona od lokalnych warunków panujących w gospodarstwie. 

 Spisy rolne są przeprowadzane we wszystkich krajach UE i są oparte na jedno-
litej metodologii, dlatego proponowany przez nas sposób wykorzystania danych 
tych spisów do pomiaru zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych 
i rolnictwa można zastosować w przypadku innych krajów oraz analiz porów-
nawczych między nimi, biorąc jednak pod uwagę inne wartości wymogów zrów-
noważenia. Takie analizy są niewątpliwie trudniejsze w odniesieniu do zrówno-
ważenia środowiskowego i społecznego.  

 
WYNIKI BADAŃ 

 
 Badaniem objęto 1488 tys. gospodarstw indywidualnych, które użytkowały co 
najmniej 1 ha UR w dobrej kulturze rolnej (tabl. 1). Na te gospodarstwa przypa-
dało 13186 tys. ha UR, 1846 tys. pełnozatrudnionych (AWU) oraz 6340 tys. 
sztuk dużych zwierząt gospodarskich (LU), 16524 mln euro wytworzonej pro-
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dukcji standardowej oraz 6324 tys. ESU (standardowej nadwyżki bezpośred-
niej). Gospodarstwa badanej zbiorowości stanowiły 78,8% ogółu gospodarstw 
indywidualnych w Polsce prowadzących działalność rolniczą oraz 98,5% UR, 
89,9% nakładów pracy, 96,5% pogłowia zwierząt, 95,3% wartości standardowej 
produkcji oraz 97,7% wytworzonej standardowej nadwyżki bezpośredniej7. 
 W badanej populacji gospodarstw rolnych dominują małe i średnie gospodar-
stwa pod względem powierzchni UR, natomiast jednostki duże i bardzo du- 
że stanowią znikomą część, odpowiednio: 1—5 ha — 54%, 5—25 ha — 41%, 
25—50 ha — 4%, 50 i więcej ha — 1,6% (tabl. 1). Przeciętne gospodarstwo 
rolne jest zatem niewielkie pod względem powierzchni UR (ok. 9 ha) oraz słabe 
ekonomicznie (standardowa nadwyżka bezpośrednia wynosi niewiele ponad 
4 ESU). W takim gospodarstwie pracuje przeciętnie 1,2 jednostki pełnozatrud-
nionej, a wytwarzana standardowa produkcja przekracza nieco 11 tys. euro. 
 W tabl. 2 podano wartości wskaźników, które mogą posłużyć do oceny zrów-
noważenia ekonomicznego, dla gospodarstw badanej zbiorowości razem i w wy-
różnionych grupach obszarowych UR. Pierwszy wskaźnik to standardowa pro-
dukcja odniesiona do powierzchni gospodarstwa. Przeciętna produktywność zie-
mi w gospodarstwie rolnym wyniosła 1,25 tys. euro/ha. Produktywność ziemi 
w gospodarstwach odbiegała nieznacznie in plus od przeciętnej grup obszaro-
wych 5—25 ha oraz 25—50 ha (gospodarstwa średnie i duże), natomiast gospo-
darstwa najmniejsze i największe różniły się in minus. Gospodarstwa o powierz- 
chni co najmniej 50 ha wyróżniały się najniższą wartością wskaźnika. 
 Przytoczone dane wskazują na paraboliczny przebieg krzywej opisującej 
związek produktywności ziemi z obszarem gospodarstwa, nakazują zatem cete-
ris paribus ostrożność tworzenia gospodarstw o areale przekraczającym 50 ha 
z punktu widzenia podaży produktów rolniczych — bezpieczeństwa żywno-
ściowego. 

 
TABL. 1. LICZEBNOŚĆ ORAZ PODSTAWOWE CECHY PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE 

GOSPODARSTW ROLNYCH (przeciętnie na gospodarstwo) 
WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH 

Wyszczególnienie Ogółem 1—5 ha 5—25 25—50 ≥50 ha 

Liczba gospodarstw w tys. .................... 1487,56 798,67 606,32 58,31 24,27
Użytki rolne w ha  .................................. 8,86 2,56 10,52 33,66 115,39
Pracujący w AWU  ................................ 1,24 0,91 1,55 2,06 2,56
Zwierzęta gospodarskie w LU .............. 4,26 0,75 5,87 22,45 36,09
Standardowa produkcja w tys. euro ...... 11,11 3,18 13,73 45,64 123,59
Standardowa nadwyżka bezpośrednia

w ESU  ................................................ 4,25 0,97 5,49 19,31 45,14

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS, PSR 2010. 

                      
7 W Polsce, poza gospodarstwami indywidualnymi, jest także 4,3 tys. gospodarstw osób praw- 

nych użytkujących 1844 tys. ha UR oraz wytwarzających produkcję standardową o wartości 
1863 mln euro. 
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TABL. 2. ZRÓWNOWAŻENIE EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH (przeciętne) 
WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH 

Wyszczególnienie Ogółem 1—5 ha 5—25 25—50 ≥50 ha 

Standardowa produkcja w tys. euro/ha 1,25 1,24 1,30 1,36 1,07
Standardowa nadwyżka bezpośrednia

w ESU/AWU  ..................................... 3,43 1,07 3,54 9,36 17,63
Gospodarstwa rynku lokalnego w % .... 13,78 13,59 14,41 10,23 12,67
Gospodarstwa rynkowe w % ................ 66,03 54,56 76,69 98,03 99,96
Gospodarstwa rolników w % ................ 34,78 14,15 55,03 86,17 84,04

Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 Standardowa nadwyżka bezpośrednia odniesiona do nakładów pracy może 
służyć za miarę wydajności ekonomicznej i za wyznacznik potencjalnej opłaty 
pracy i zdolności kreacji dochodu z gospodarstwa rolnego. Z danych tabl. 2 wy-
nika, że ta wartość w średnim gospodarstwie wyniosła niecałe 3,5 ESU/AWU, 
przy czym związek tego wskaźnika z obszarem gospodarstwa jest jednokierun-
kowy i wyraźny. To znana zależność ekonomiczna, którą uzasadniają korzyści 
skali produkcji rosnące wraz z powierzchnią gospodarstwa (większe gospodar-
stwa mają większe możliwości ograniczania kosztów, w tym kosztów bezpo-
średnich, jak np. możliwość negocjacji ceny przy zakupie większych ilości to-
waru, środków ochrony roślin, nawozów oraz pasz), jak też większe możliwości 
efektywnego wykorzystania zasobów pracy. 
 O aktywności rynkowej gospodarstw świadczy udział gospodarstw rynko-
wych i samozaopatrzeniowych oraz rynku lokalnego w populacji gospodarstw 
rolnych. W kontekście zapewnienia dostatecznej podaży produktów rolno- 
-spożywczych szczególne znaczenie przypisuje się gospodarstwom rynkowym, 
czyli tym, które sprzedają co najmniej połowę wytworzonej produkcji rolniczej. 
Ich dopełnienie stanowią gospodarstwa samozaopatrzeniowe, w których wytwa-
rzana produkcja rolna jest przeznaczana głównie na własne potrzeby gospodar-
stwa domowego. Ponad 2/3 badanych gospodarstw stanowiły gospodarstwa 
rynkowe, to znacząca i liczna grupa. Ich udział waha się od 55% wśród naj-
mniejszych gospodarstw do 100% wśród tych największych. 
 W przypadku gospodarstw rynku lokalnego przeważająca część produkcji rol-
nej jest sprzedawana na lokalnym rynku. Ta grupa gospodarstw ma szczególne 
znaczenie dla lokalnego systemu żywnościowego i pośrednio dla rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego lokalnych miejscowości. Jak wskazuje tabl. 2, taką rolę 
pełniło 14% gospodarstw. Powiązanie z rynkiem lokalnym gospodarstw o po-
wierzchni 1—5 ha UR oraz 5—25 ha UR nie odbiega od przeciętnej, w przeci-
wieństwie do gospodarstw dużych — 25—50 ha UR, spośród których 10% jest 
ukierunkowanych na miejscową sprzedaż. O ile nie dziwi fakt, że mniejsze gospo-
darstwa intensywniej funkcjonują na rynku lokalnym (są mniejsze, nie mają tak 
silnej pozycji na rynku zamiejscowym by współpracować z marketami, nie mają 
możliwości dostarczenia dużych i jednolitych ilości towaru), to uwagę zwraca 
znaczna część podmiotów bardzo dużych, o powierzchni co najmniej 50 ha 
UR, które sprzedają przeważającą część produkcji właśnie na rynku lokalnym. 
Świadczy to o upodabnianiu się procesów handlowych na lokalnym i zamiejsco-
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wym, a nawet globalnym rynku, tzn. coraz częściej zgłaszany jest na nich popyt 
na duże partie towaru, które mogą być zapewnione przez wielkoobszarowych 
producentów rolnych bądź grupy producentów rolnych. Jeśli taka tendencja bę-
dzie narastać, lokalnie funkcjonujący producenci rolni, produkujący niewielkie 
partie towaru, mogą być wyparci z rynku przez tych większych. 
 Ostatnim spośród wskaźników zrównoważania ekonomicznego jest odsetek 
gospodarstw rolników, a precyzyjniej, udział gospodarstw domowych z użyt-
kownikiem gospodarstwa rolnego, dla których dochód z gospodarstwa rolnego 
stanowi przeważające źródło utrzymania. Zaledwie 35% badanych gospodarstw 
kwalifikowała się do tej grupy. Udział gospodarstw rolników wzrasta wraz 
z obszarem gospodarstwa, jednak w przypadku ostatniej grupy (od 50 ha UR) 
jest nieco niższy w odniesieniu do poprzedzającej (wykr. 1). Takie wyniki mogą 
świadczyć o względnie częstszym ukierunkowaniu gospodarstw największych 
na pozarolnicze źródła dochodów. 
 W całej badanej zbiorowości 80% gospodarstw rolnych uzyskiwało dochody 
z działalności pozarolniczej (wykr. 2). Dochody pozarolnicze traciły na znacze-
niu w przypadku większych gospodarstw, choć co warte podkreślenia, w naj-
większych gospodarstwach o powierzchni co najmniej 50 ha UR relatywnie 
częściej uzupełniano budżet domowy źródłami pozarolniczymi niż w gospodar-
stwach o wielkości 25—50 ha UR. 
 
 

 

Ogółem 1—5 5—25 25—50 ≥50 ha

pozostałe
emerytów
i rencistów przedsiębiorców pracowników rolników

Wykr. 1. STRUKTURA GOSPODARSTW WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO ŹRÓDŁA

UTRZYMANIA

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych PSR 2010.
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 Wśród ogółu dochodów pozarolniczych najczęściej uzupełniano budżet go-
spodarstwa domowego dochodem uzyskanym z pracy najemnej (47%). Na ko-
lejnym miejscu uplasowały się emerytury i renty. Tradycyjne polskie gospodar-
stwa rolne to gospodarstwa wielopokoleniowe, stąd prawie 30% gospodarstw 
domowych posiadało środki finansowe uzyskane z tego tytułu. Co piąty rolnik 
wskazał, że jego rodzina uzyskuje dochody z prowadzenia działalności pozarol-
niczej (produkcyjnej lub usługowej) na własny rachunek, w tym z działalności 
innej niż rolnicza. W tych gospodarstwach w znacznym stopniu uzyskiwano 
dodatkowe środki finansowe z zasobów i majątku gospodarstwa rolnego (siła 
robocza, teren, budynki, park maszynowy itp.). Majątek tych gospodarstw po-
zwolił na podjęcie działalności agroturystycznej, akwakultury czy też przetwór-
stwa produktów rolnych. Działalność pozarolnicza dodatkowo umożliwiła efek-
tywne wykorzystanie zasobów gospodarstwa. Kategoria dochodów z innych 
źródeł niezarobkowych jest dość pojemna i obejmuje zarówno dochody z zasił-
ków (z pomocy społecznej, wychowawczego), alimentów, stypendium, dochody 
z lokat kapitałowych, wygrane w grach liczbowych i loteryjnych, a także docho-
dy uzyskane z tytułu pomocy zagranicznej oraz dzierżawy ziemi (Instrukcja…, 
2010). 
 Wśród wyodrębnionych grup obszarowych UR zauważalny był malejący odse-
tek gospodarstw z dochodami uzyskanymi z tytułu emerytur i rent, z pracy na-
jemnej oraz z innych  źródeł wraz z przechodzeniem do coraz większych grup 
gospodarstw, co jest w pełni zrozumiałe. Niemniej jednak zaskakujące okazały 
się wyniki dla ostatniej grupy gospodarstw, o powierzchni co najmniej 50 ha UR. 

Wykr. 2. ODSETEK GOSPODARSTW WEDŁUG RODZAJU POZAROLNICZYCH

ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.
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W tym przypadku odsetek gospodarstw, które czerpały dochody z prowadzenia 
działalności pozarolniczej był nieznacznie większy niż w niższej grupie obsza-
rowej. W większych gospodarstwach, o dużym majątku (mierzonym nie tylko 
powierzchnią, ale także innymi aktywami: budynki, budowle itd.), istnieją szer-
sze możliwości uzupełnienia budżetu domowego, tym samym komplementarnej 
aktywności gospodarczej wobec działalności rolniczej opartej na zasobach 
i majątku całego gospodarstwa rolnego (np. agroturystyka, sprzedaż własnych 
produktów rolno-spożywczych). 
 Zgodnie z definicją zrównoważonego rozwoju obok aspektu ekonomicznego 
ważny jest również środowiskowy. Trwają dyskusje nad możliwością jednocze-
snej realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju. Istotną kwestią jest 
zbadanie zgodności, komplementarności czy też konkurencyjności praktyk rol-
niczych pod względem przyjaznego podejścia do środowiska przyrodniczego 
oraz dostarczanych korzyści ekonomicznych. Zgodnie z przedstawioną metodą 
badań, dotyczącą kryteriów zrównoważenia, gospodarstwa pogrupowano w za-
leżności od wartości wskaźników ekonomicznych. Dla tych grup ustalono odse-
tek gospodarstw, które wyróżniały się pożądanym — uznanym za zrównoważo-
ny pod względem środowiskowym — poziomem wskaźników. Dane tabl. 3 
wskazują na wzajemne relacje między zrównoważeniem ekonomicznym a śro-
dowiskowym gospodarstw rolnych. 

 
TABL. 3. ODSETEK GOSPODARSTW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ POŻĄDANYM POZIOMEM 

WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻENIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wyszczególnienie 
Bilans 

substancji 
organicznej

Indeks 
pokrycia 
gruntów 
ornych 
roślin- 
nością 

Zboża 
na gruntach 

ornych 

Liczba 
grup upra-
wianych 

roślin 

Obsada 
zwierząt 

na użytkach 
rolnych 

Bilans 
azotu 
brutto 

O g ó ł e m  .............................................. 45,88 61,67 25,83 22,14 97,92 4,46

Standardowa produkcjaa  

  <8 tys. euro  ............................................ 45,36 60,34 23,12 13,30 98,84 3,88
    8—  25  ................................................. 47,26 65,10 26,71 37,24 97,42 6,27
  25—  50  ................................................. 45,78 62,18 38,24 47,72 91,44 5,04
  50—100  ................................................. 46,94 63,07 46,25 45,66 86,72 4,41
100—500  ................................................. 48,21 65,05 46,35 32,76 73,52 2,96
500 tys. euro i więcej .............................. 38,31 68,38 35,31 24,25 45,36 1,53

Standardowa nadwyżka bezpośredniaa  

  <2 ESU  .................................................. 44,45 58,95 23,90 11,45 99,00 3,57
    2—    4  ................................................. 48,27 66,34 22,91 29,25 98,27 6,05
    4—    8  ................................................. 48,19 65,89 26,11 37,23 97,42 6,58
    8—  16  ................................................. 46,83 64,42 31,82 44,40 94,21 5,81
  16—  40  ................................................. 47,22 63,58 40,84 47,44 86,21 4,59
  40—100  ................................................. 49,95 65,43 46,01 37,24 77,51 3,59
100 i więcej ESU  .................................... 51,10 67,95 46,19 31,15 69,50 2,63

Powiązanie gospodarstw z rynkiem  

Gospodarstwa rynku lokalnego .............. 47,64 57,52 26,34 18,89 98,60 4,73
Gospodarstwa rynkowe ........................... 50,99 62,68 26,33 25,02 97,06 4,56
Gospodarstwa samozaopatrzeniowe ....... 36,58 59,81 24,93 16,88 98,42 4,23
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TABL. 3. ODSETEK GOSPODARSTW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ POŻĄDANYM POZIOMEM 
WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻENIA ŚRODOWISKOWEGO (dok.) 

Wyszczególnienie 
Bilans 

substancji 
organicznej

Indeks 
pokrycia 
gruntów 
ornych 
roślin- 
nością 

Zboża 
na gruntach 

ornych 

Liczba 
grup upra-
wianych 

roślin 

Obsada 
zwierząt 

na użytkach 
rolnych 

Bilans 
azotu 
brutto 

Gospodarstwa domowe rolników  

Gospodarstwa ogółem ............................. 47,70 63,34 28,71 34,43 95,60 5,40
Gospodarstwa o dochodach z działalno-
ści rolniczej 50—99% ......................... 48,45 63,40 27,73 34,63 98,29 5,53

Gospodarstwa o dochodach z działalno-
ści rolniczej od 99% ............................ 47,20 62,56 29,99 33,48 97,60 5,37

a Przedziały liczbowe domknięte lewostronnie. 
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 

 Przyjęte kryteria zrównoważenia środowiskowego są w różnym stopniu speł-
nione przez gospodarstwa rolne8. Prawie wszystkie gospodarstwa wyróżniały się 
przyjazną dla środowiska przyrodniczego obsadą zwierząt na UR (98%), w do-
minującej części gospodarstw (62%) zapewniono dostateczną ochronę gleb 
przed erozją, a w prawie połowie badanych jednostek bilans substancji orga-
nicznej w glebie kształtował się na dodatnim poziomie, co wskazało na jej re-
produkcję. Na skutek dominacji roślin zbożowych w strukturze upraw polowych 
niewielka część gospodarstw wyróżniała się różnorodną strukturą zasiewów, 
w co piątym gospodarstwie uprawiano kilka grup roślin, natomiast w co czwar-
tym gospodarstwie zboża nie przekraczały 2/3 powierzchni zasiewów na grun-
tach ornych. Zaledwie kilka procent gospodarstw miało poprawnie zbilansowaną 
ilość azotu. 
 Tabl. 3 przedstawia udział gospodarstw wyróżniających się pożądanym po-
ziomem wybranych wskaźników zrównoważenia środowiskowego, m.in. w za-
leżności od wielkości rocznej standardowej produkcji jaką wytwarzają. W przy-
padku większości analizowanych kryteriów zrównoważania środowiskowego 
zauważono paraboliczną zależność względem wartości standardowej produkcji. 
Wraz ze wzrostem standardowej produkcji zwiększał się udział gospodarstw 
zrównoważonych w zakresie środowiskowym, jednak przy pewnej wielkości 
produkcji (różnej w zależności od analizowanego kryterium środowiskowego) 
zaczął się obniżać. Podobnie przedstawiały się relacje między zrównoważaniem 
środowiskowym i potencjałem ekonomicznym gospodarstw rolnych mierzonym 
wartością standardowej nadwyżki bezpośredniej. Intensywność obsady zwierząt 
zwiększała się wraz ze wzrostem standardowej produkcji rolnej, co potwierdza 
znaczenie produkcji zwierzęcej w kształtowaniu wyników produkcyjno-ekono- 
                      

8 Przeciętne wartości analizowanych wskaźników zrównoważenia ekonomicznego dla ogółu ba-
danych gospodarstw wyniosły: bilans substancji organicznej — 0,07 t/ha GO; indeks pokrycia 
gruntów ornych roślinnością — 50,30% GO; zboża na gruntach ornych — 74,94% GO; obsada 
zwierząt na użytkach rolnych — 0,70 LU/ha UR; bilans azotu brutto — 42,16 kg/ha UR. 
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micznych gospodarstw rolnych. W gospodarstwach o większej skali produkcji 
rolnej także częściej zapewniano dostateczną ochronę gleb przed erozją w posta-
ci zimowej okrywy roślinnej. 
 Odnosząc wyniki gospodarstw o różnej aktywności rynkowej oraz ukierun-
kowanych na działalność rolniczą do ogółu badanych gospodarstw można 
stwierdzić, że podmioty zrównoważone w zakresie ekonomicznym częściej 
prowadzą prośrodowiskową działalność rolniczą. 

 
Podsumowanie i wnioski 

 
 W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania danych PSR 2010 do 
pomiaru zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych w Polsce. Przyję-
to następujące wskaźniki zrównoważenia ekonomicznego: produktywność zie-
mi, wydajność ekonomiczną pracy, orientację rynkową oraz źródła dochodów 
i utrzymania gospodarstw domowych. Wskazano również na relacje między 
zrównoważeniem ekonomicznym i środowiskowym gospodarstw rolnych. Ana-
lizą objęto indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni co najmniej 1 ha 
użytków rolnych z wyodrębnieniem grup obszarowych. 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski: 
 Ocena zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych przez pryzmat 

kilku wskaźników sprawności ekonomicznej jest możliwa na podstawie da-
nych powszechnych spisów rolnych oraz opartych na nich dodatkowych wyli-
czeń, aczkolwiek z pewnością nie jest ona wystarczająca. 

 Możliwe do obliczenia wskaźniki informują o ważnych kwestiach ekono-
micznych związanych ze skalą produkcji oraz jej rozdysponowaniem, a także 
o poziomie potencjalnej opłaty pracy, źródłach dochodów i utrzymania go-
spodarstw rolnych. Zaproponowane wskaźniki dostarczają częściowo od-
miennych informacji, stąd jednoznaczna ocena zrównoważania ekonomiczne-
go — o ile wartości wskaźników różnie się kształtują — nie jest łatwa. 

 Z przedstawionych wielkości wynika paraboliczna zależność wielkości go-
spodarstw i wskaźników ekonomicznych, takich jak produktywność ziemi 
oraz opłata pracy, tym samym wskazują one, że wzrost powierzchni gospo-
darstwa ponad pewną wielkość właściwą dla konkretnych sytuacji nie znajdu-
je uzasadnienia ekonomicznego. 

 Dochody pozarolnicze stanowią istotne źródło utrzymania dla znacznej czę- 
ści polskich gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rol- 
nego. Dochody te tracą na znaczeniu wraz ze wzrostem powierzchni gospo-
darstwa, jednak w przypadku największych gospodarstw — co najmniej 50 ha 
UR — zaznacza się większa dywersyfikacja dochodów względem gospo-
darstw 25—50 ha UR. 

 Przedstawione badania wskazały, że analizowane kryteria zrównoważenia 
środowiskowego są w różnym stopniu spełnione przez gospodarstwa rolne. 
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 Zależność między zrównoważeniem ekonomicznym i środowiskowym upo-
dabnia się zazwyczaj do paraboli. Wyniki badań wskazały, że ma miejsce 
komplementarność celów ekonomicznych i środowiskowych w gospodar-
stwach rolnych, jednak nie ma ona charakteru nieskończonego. Przy pewnym 
poziomie korzyści ekonomicznych (tu ważne, jaką miarę przyjmujemy) za-
znacza się ich konkurencyjność. 

 Odnosząc wyniki gospodarstw o różnej aktywności rynkowej oraz ukierun-
kowanych na działalność rolniczą do ogółu badanych gospodarstw można 
stwierdzić, że podmioty  zrównoważone w zakresie ekonomicznym częściej 
prowadzą działalność prośrodowiskową.  

 
 
dr Wioletta Wrzaszcz, prof. dr hab. Józef Stanisław Zegar — Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy 

 
LITERATURA 

 
Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. (2012), Współczynniki Standardowej 

Produkcji „2007” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, FADN, Warszawa 
Huylenbroeck G. van, Durand G. (red.) (2003), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for 

European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Hampshire-Burlington 
Instrukcja dla rachmistrza spisowego w sprawie wypełniania formularza do powszechnego spisu 

rolnego oraz badania metod produkcji rolnej w 2010 r. (2010), GUS 
Jankowiak J., Bieńkowski J. (2007), Syntetyczna ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw 

rolnych, „Fragmenta Agronomia”, t. 3, nr 95 
Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo — teoria a praktyka gospodarstw rolni-

czych, SGGW 
Pretty J. (2008), Agricultural Sustainability: Concepts, Principles and Evidence, „Philosophical 

Transactions of the Royal Society B”, No. 363, źródło: rstb.royalsocietypublishing.org 
Reaping the Benefits: Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture (2009), 

„The Royal Society”, No. 10, London 
Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J. St. (2013), Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny 

Spis Rolny 2013, GUS 
Woś A., Zegar J. St. (2002), Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 
Wrzaszcz W. (2012), Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na 

podstawie danych FADN), IERiGŻ-PIB, „Studia i Monografie”, nr 155, Warszawa 
Zegar J. St. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, WN PWN, Warszawa 

 

SUMMARY 
 
 Measuring the level of agriculture sustainability is very complex. Different 
proposals are presented and discussed, and still, there is no generally accepted 
measures of the sustainability of agriculture. This problem also concerns eco-
nomic sustainability of agriculture. Sustainability of agricultural holdings de-
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termines the sustainability of agriculture, although these notions are not identi-
cal. The purpose of the article is to present proposals for measuring the econom-
ic sustainability of agricultural holdings on the basis of Agricultural Census 
2010 data. This article sets the following indicators of the economic sustainabil-
ity: land productivity, labour profitability, farms market activity and sources of 
households’ income and maintenance. The analysis concerns individual agricul-
tural holdings with at least 1 ha of agricultural land and it is also carried out in 
four area groups.  

 

РЕЗЮМЕ 
 
 Измерение сбалансирования сельского хозяйства является сложным. 
Обсуждаются разные предложения и по-прежнему нет общепринятых 
его измерителей. Это касается также сбалансирования сельского хозяй- 
ства в экономическом подходе. Касается это также сбалансирования 
земледельческих хозяйств, хотя нет полного совпадения между этими 
понятиями (сбалансированием земледельческих хозяйств и сбаланси- 
рованием сельского хозяйства). 
 Целью статьи является представление предложений измерения 
экономического сбалансирования земледельческих хозяйств с исполь- 
зованием данных Всеобщей сельскохозяйственной переписи 2010 г. На их 
основе были определены величины показателей экономического сбалан- 
сирования земледельческих хозяйств. Были приняты следующие пока- 
затели: продуктивности земель, экономическая эффективность работы, 
ориентация на рынок хозяйств, а также источники доходов и средств на 
содержание домашних хозяйств. Анализом были охвачены индивидуальные 
земледельческие хозяйства площадью не менее 1 гектара земельных угодий 
с выделением четырех групп площади. 
 Сопоставляя результаты хозяйств с разной рыночной активностью и 
направленные на земледельческую деятельность с обследуемыми хозяй- 
ствами в целом можно констатировать, что субъекты экономически 
устойчивые чаще ведут про-экологическую сельскохозяйственную дея- 
тельность. 
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