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Streszczenie
W opracowaniu dokonano analizy ekonomiczno-organizacyjnych skutków wdrożenia
scenariusza rozwoju polityki rolnej i strategii wyłączenia produkcji roślinnej na lata
2009–2014 dla przedsiębiorstwa HZZ Osowa Sień. Dane do przeprowadzenia badania
zebrano metodą wywiadu standaryzowanego. Opierała się ona na zmodyfikowanym
kwestionariuszu wykorzystywanym w Międzynarodowej Sieci Gospodarstw
Porównawczych – Produkcja Mleka (IFCN-Dairy – International Farm Comparison
Network), zajmującej się porównaniami sytuacji organizacyjno-ekonomicznej
gospodarstw produkujących mleko. Dane zebrane w ten sposób służyły do dokonania
zmian organizacyjno-ekonomicznych zgodnie z przyjętą strategią wyłączenia produkcji
roślinnej. Do obliczeń wykorzystano model TIPI-CAL (Technology Impact and Policy
Impact Calculations), który jest dynamicznym modelem wykorzystywanym do symulacji
reakcji gospodarstw na zmieniające się otoczenie, w jakim dane gospodarstwa działają.
Z przeprowadzonych badań dotyczących skutków organizacyjno-ekonomicznych
wprowadzenia scenariusza polityki rolnej i strategii wyłączenia produkcji roślinnej dla
HZZ Osowa Sień na lata 2009–2014 wynika zasadność wykorzystania proponowanych
zmian w analizowanym przedsiębiorstwie.
Przeprowadzona analiza wykazała, że wyłączenie gruntów pod uprawę roślin
towarowych i przeznaczonych na pasze treściwe w HZZ Osowa Sień poprawia
dochodowość badanego przedsiębiorstwa w prognozowanych latach, zatem lepszą
strategią dla analizowanego przedsiębiorstwa rolniczego byłaby strategia, w której nie
występuje towarowa produkcja roślinna.

Abstract
In article made analysis of economically and organizational result of accustoming of
rural policy scenario and strategy switching of vegetable production 2009–2014 for HZZ
Osowa Sień co. Ltd. enterprise. Data collect for conducting of research method of
interview standardized. It was based on modifi ed questionnaire taken advantage in
IFCN - Dairy – International Farm Comparison Network – milk production, which
compare organizationally – economic situation milk producing farms. Data collected
allowed to accomplish economically and organizational changes according to switching
of vegetable production strategy. Model take advantage for accounts TIPI-CAL –
Technology Impact and Policy Impact Calculations, which is dynamic model taken
advantage for simulation of reaction of farm on enclosing changing.

Result of research concerning introduction policy scenario and strategy switching
of vegetable production 2009–2014 for HZZ Osowa Sień co. Ltd. enterprises show
legitimacy of utilization of suggested change in analyzed enterprises.
Carried analysis has exerted, that switching off of ground under cultivation of
freight plant and assigned on substantial forage in HZZ Osowa Sień co. Ltd. enterprises
profitability of researched enterprise corrects in forecasted years, so strategy would be
better strategy for analyzed agricultural enterprise is strategy switching of vegetable
production.
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