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Raport porównawczy wyników gospodarstwa rolnego z gospodarstwami 

podobnymi (Raport Porównawczy)  

Raport Porównawczy zawiera podstawowe dane wynikowe gospodarstwa, prezentowane 

w zestawieniu z wynikami uzyskanymi przez gospodarstwa podobne według ustalonych 

kryteriów. 

Raport ten jest wytwarzany: 

• w Systemie RDR Polskiego FADN, 

• z poziomu każdego użytkownika Systemu RDR, 

• po utworzeniu kompletnej bazy danych za określony rok obrachunkowy. 

 

Raport Porównawczy zawiera osiem tabel głównych. Tabela VIII ma trzy wyszczególnienia (a –

wartość i ceny sprzedaży, b - wydajności i c – pogłowie zwierząt). Układ informacji jest 

podobny do istniejącego w Raporcie Indywidualnym, jednak w Raporcie Porównawczym 

zdecydowano się na ograniczenie liczby tabel i informacji w celu zwiększenia przejrzystości 

dokumentu. Jest to szczególnie ważne przy dokonywaniu porównań - zbyt duża ilość zmiennych 

i wskaźników mogłaby tylko utrudnić interpretację wyników.  
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Generowanie Raportu Porównawczego 

Do wytworzenia Raportu Porównawczego niezbędne jest: 

• zalogowanie się do systemu RDR; 

• podanie Numeru Identyfikacyjnego Gospodarstwa (NIG), które będzie porównywane 

z gospodarstwami podobnymi;  

• wybranie roku obrachunkowego;  

• zdefiniowanie grupy gospodarstw podobnych, służy do tego zakładka ‘Dobór gospodarstw’ 

(dawna nazwa Kryterium Podobieństwa, Załącznik nr 1);  

• uszeregowanie gospodarstw i ich podział na gospodarstwa osiągające najwyższe, średnie 

i najniższe wyniki według zakładki ‘Podział na grupy’ (dawna nazwa Kryterium Dobroci, 

Załącznik nr 2). 

Proces tworzenia Raportu Porównawczego zostanie omówiony na przykładzie. Do porównań 

wybrano gospodarstwo, które prowadzi chów krów mlecznych. Przyjmijmy, że interesujące jest 

porównanie wyników tego gospodarstwa z innymi, które zajmują się tą działalnością. 

Aby zawęzić zakres porównania zdecydowano się wybrać gospodarstwa z tego samego 

województwa (np. z podlaskiego) i o podobnej skali produkcji, czyli gdzie liczebność stada 

krów mlecznych wynosi od 35 do 50 krów. Interesują nas wyniki osiągane 

przez te gospodarstwa w zależności od uzyskiwanych dochodów, czyli np. dochodu 

z rodzinnego gospodarstwa rolnego.  

Informacje o grupie gospodarstw podobnych:  

• zlokalizowane w województwie podlaskim, 

• zajmujące się chowem krów mlecznych, 

• wielkość stada krów mlecznych w przedziale od 35 do 50 krów. 

 

Etapy wytwarzania Raportu Porównawczego w poszczególnych krokach 

 

Krok pierwszy – odnalezienie zakładki ‘Raporty’ umieszczonej po lewej stronie w menu. 

 

Krok drugi – wybranie zakładki ‘Raport Porównawczy’. 
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Krok trzeci – wpisanie NIG-u, zaznaczenie gospodarstwa i wybranie z menu ‘Raport 

Porównawczy’. 

 

Krok czwarty – pojawi się Edytor Raportu Porównawczego z trzema zakładkami ‘Identyfikacja 

RP’, ‘Dobór gospodarstw’ oraz ‘Podział na grupy’.  

 

Krok piąty – pierwsza zakładka Edytora Raportu Porównawczego ‘Identyfikacja RP’ pozwala 

m.in. na zmianę roku, NIG-u, wprowadzenie opisu. 

 

Krok szósty – druga zakładka Edytora Raportu Porównawczego ‘Dobór gospodarstw’ (dawna 

nazwa Kryterium Podobieństwa) pozwala na wybranie określonych kryteriów. Maksymalnie 

można wybrać 5 kryteriów. Pełna lista tabel i kolumn (wraz z pełnymi nazwami zmiennych) 

dostępnych w zakładce ‘Dobór gospodarstw’ znajduje się w Załączniku nr 1. 

Podczas dokonywania wyboru należy mieć na uwadze, że wprowadzone kryteria mogą 

znacząco zmniejszyć liczebność gospodarstw podobnych, nawet do tego stopnia, że nie będzie 
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możliwe wytworzenie Raportu Porównawczego (minimum to 60 gospodarstw podobnych, 

co oznacza, że średnia 25% prezentowana jest dla minimum 15 gospodarstw). 

 

Krok siódmy – po wybraniu danych w kolumnie ‘Tabela’ należy wybrać ‘Warunek dla wierszy’. 

‘Warunek dla wierszy’ ma standardowo zdefiniowaną zawartość początkową jako ‘żadne’. 

W celu wybrania warunku należy kliknąć na symbol listy rozwijanej i dokonać wyboru 

(np. określonej grupy zwierząt).  

 
Krok ósmy – po wybraniu zawartości w kolumnie ‘Warunek dla wierszy’ należy przejść 

do ‘Kolumna’ i z listy rozwijanej wybrać kolumnę w tabeli.  
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Krok dziewiąty – następnie należy zdefiniować ‘Warunek dla kolumny’ poprzez wprowadzenie 

kolejno ‘Operatora porównania’ i ‘Wartości porównania’. 

 

Krok dziesiąty – wraz z zakończeniem selekcji pierwszego warunku pojawi się wynik dla liczby 

gospodarstw spełniających wybrane kryterium oraz wartość z gospodarstwa rolnego 

wybranego NIG-u. Aby można było przygotować Raport Porównawczy, kryteria doboru musi 

spełniać co najmniej 60 gospodarstw. Aktualna liczba gospodarstw spełniających wszystkie 

wybrane kryteria prezentowana jest pod tabelą. 
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Krok jedenasty – kolejne kryteria należy wybierać w sposób opisany w krokach 3-7. Usunięcie 

któregoś z wcześniej wprowadzonych kryteriów można dokonać poprzez wybranie białego 

krzyżyka znajdującego się po lewej stronie każdego z wprowadzonych kryteriów. 

Po zakończeniu wprowadzania kryteriów wyboru należy przejść do trzeciej zakładki ‘Podział 

na grupy’. 

 

Krok dwunasty – trzecia zakładka Raportu Porównawczego ‘Podział na grupy’ (dawna nazwa 

Kryterium Dobroci) pozwala na określenie parametru, według którego wybrana grupa gospodarstw 

będzie podzielona na trzy zbiorowości: 25% najlepszych (o najwyższych wartościach); 50% średnich; 

25% najgorszych. W Raporcie Porównawczym zostaną zaprezentowane wartości średnie parametrów 

opisujących gospodarstwa w poszczególnych grupach. W kolumnie ‘Tabela’ należy dokonać wyboru 

z następującej listy tabel: ‘Analiza wskaźnikowa gospodarstwa rolnego’, ‘Rachunek wyników 
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gospodarstwa rolnego’, ‘Wskaźniki podstawowe’ oraz ‘Uprawy’. Pełna lista dostępnych w zakładce 

‘Podział na grupy’ parametrów znajduje się w Załączniku nr 2. 

 

Krok trzynasty – po wybraniu zawartości w polu ‘Tabela’ należy przejść do pola ‘Kolumna’ i z listy 

dokonać wyboru jednego z parametrów.  

 

Krok czternasty – po wybraniu zawartości dla ‘Kolumna’ wyświetlana jest zawartość ‘Pozycja GR 

wśród wszystkich i wybranych’. Dostępne są również przyciski ‘Oblicz RP’ oraz ‘Oblicz i zapisz RP’. 

W celu zapisania i wygenerowania Raportu Porównawczego należy kliknąć na ‘Oblicz i zapisz RP’. 

Wówczas na ekranie pojawi się informacja, że ‘Trwa generowanie eksportu RP’, a następnie 

‘Generowanie eksportu zakończone powodzeniem. Wygenerowano eksport dla 1 gospodarstwa.’.  



Jak rozumieć Raport Porównawczy – materiały szkoleniowe 

9 
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Struktura Raportu Porównawczego Gospodarstwa Rolnego 

Poniżej został przedstawiony przykład gospodarstwa, na którym zademonstrowano 

we wcześniejszej części publikacji poszczególne etapy powstawania Raportu. 

Raport Porównawczy prezentowany jest w formie tabelarycznej. W górnej części zawarte 

są informacje, które posłużyły do wytworzenia Raportu. Są to: rok obrachunkowy, NIG, ‘Kryteria 

doboru gospodarstw do porównania:’, ‘Podział na grupy wg:’. Kolejny element to ‘Pozycja 

Twojego gospodarstwa w grupie gospodarstw podobnych’, w którym znajdują się informacje 

na temat: liczby gospodarstw w grupie gospodarstw podobnych oraz procentu gospodarstw, 

które uzyskały wynik niższy niż wynik osiągnięty przez gospodarstwo wybrane do porównania. 

W przykładzie poniżej, ponieważ do podziału na grupy posłużył dochód z rodzinnego 

gospodarstwa rolnego, oznacza to, że w 42% gospodarstw podobnych (z ogółu 113 jednostek) 

uzyskany dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego był niższy niż w gospodarstwie 

wybranym do porównania. Następnie zaprezentowana jest ‘Liczba gospodarstw w podgrupach’ 

gdzie grupa gospodarstw podobnych jest podzielona na podgrupy według kryterium 

wybranego w części ‘Podział na grupy’. 

 

Tabela I. ‘Przepływy’ odpowiada tabeli VII Raportu Indywidualnego o identycznym tytule. 

Prezentacja wyników została jednak ograniczona jedynie do Wpłat, Wypłat i Sald 

w poszczególnych działalnościach. Ponadto pod tabelą wyróżniono informacje na temat: 

przekazań środków pieniężnych do rodziny rolnika (+) lub od rodziny rolnika (-) (pozycja I.a) 

oraz udziału procentowego dotacji do działalności operacyjnej we wpłatach operacyjnych 

(pozycja I.b). 

2021

Wersja: 10039922
2021.1

1

2

3

4

5

113

42%

28 56 28

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa:

Liczba gospodarstw w grupie gospodarstw podobnych

Procent gospodarstw, które uzyskały rezultat niższy od Twojego

Liczba gospodarstw w podgrupach

Wyszczególnienie

-

-

Podział na grupy wg:

Pozycja Twojego gospodarstwa w grupie gospodarstw podobnych

Tab.: Rachunek wyników gospodarstwa rolnego; Kol.: Dochód z rodzinnego gosp. rolnego.

RAPORT PORÓWNAWCZY GOSPODARSTWA ROLNEGO Z ROKU 

Kryteria doboru gospodarstw do porównania: 
Tab.: Pogłowie Zwierząt; Kody: 66-22-10; Kol.: Stan średnioroczny ≥ 35.

Tab.: Pogłowie Zwierząt; Kody: 66-22-10; Kol.: Stan średnioroczny ≤ 50.

Tab.: Informacje Ogólne; Kol.: Województwo w {20}.
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Tabela II. ‘Wybrane pozycje rachunku wyników’ prezentuje informacje na temat dochodu 

z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz najważniejszych części składowych rachunku 

dochodu tj. produkcji ogółem, zużycia pośredniego rozumianego jako suma kosztów 

bezpośrednich i ogólnogospodarczych, kwoty dotacji, kosztu amortyzacji oraz kosztu czynników 

zewnętrznych. Pod tabelą znajdują się wybrane wskaźniki dotyczące produkcji: produkcji 

przypadającej na jednostkę powierzchni (pozycja II.a) oraz kosztu wytworzenia 1 zł produkcji 

ogółem (pozycja II.b). 

 

Na dole pierwszej strony zamieszczono wykres pt. ‘Wybrane pozycje rachunku wyników’. 

Przedstawia on najważniejsze pozycje rachunku wyników w podziale na część: przychodową 

(produkcja + dopłaty) oraz kosztową (zużycie pośrednie + amortyzacja + koszt czynników 

zewnętrznych). Wynikiem różnicy części przychodowej i kosztowej jest dochód z rodzinnego 

gospodarstwa rolnego. Oba ‘słupki’ na wykresie nie zawsze są w pełni zgodne. Wynika 

to z tego, że w tabeli i na wykresie prezentowane są wybrane pozycje rachunku wyników. 

Na przykład nie jest uwzględnione saldo podatków, które w sytuacji, gdy jest ujemne 

pomniejsza dochód, a powiększa go, gdy jest dodatnie. 

28 56 28

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

I.

1 zł 158 249 324 326 206 583 141 479

2 zł 256 044 441 539 314 246 212 375

3 zł 574 234 750 641 618 674 498 102

4 zł 318 190 309 102 304 428 285 727

5 zł -17 795 -95 130 -106 033 -47 017

6 zł 0 37 761 7 398 14 891

7 zł 17 795 132 891 113 431 61 908

8 zł -80 000 -22 083 -1 629 -23 879

9 zł 0 6 589 24 844 8 929

10 zł 80 000 28 673 26 473 32 808

*wartość brutto (z VAT)

I.a. 122 449 328 044 211 986 139 767

I.b. 7 8 9 12Udział % dotacji do działalności operacyjnej we wpłatach operacyjnych

Przekazania środków pieniężnych do rodziny rolnika (+) lub od rodziny rolnika (-) w zł

Saldo przepływów z działalności operacyjnej (dochód pieniężny) (2=3-4)

Wypłaty z działalności operacyjnej

Wpłaty z działalności operacyjnej

Wypłaty z działalności finansowej

Wpłaty z działalnosci finansowej

Wypłaty z działalności inwestycyjnej

Wpłaty z działalności inwestycyjnej

Saldo przepływów z działalności finansowej (8=9-10)

Saldo przepływów z działalności inwestycyjnej (5=6-7)

Liczba gospodarstw w podgrupach

Wyszczególnienie

PRZEPŁYWY*

Saldo przepływów ogółem z gospodarstwa rolnego (1=2+5+8)

28 56 28

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

II.

1 zł 248 094 389 512 268 263 152 014

2 zł 586 848 680 298 566 544 425 113

3 zł 297 474 282 832 281 237 258 469

4 zł 43 095 61 560 54 592 62 244

5 zł 69 419 61 066 63 746 65 616

6 zł 12 746 9 698 10 975 12 922

*przyznane, do działalności operacyjnej

II.a. 20 664 15 574 14 868 10 496

II.b. 0,65 0,52 0,63 0,80

DOCHÓD Z RODZINNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Koszt wytworzenia 1 zł produkcji ogółem w zł

Produkcja ogółem w zł na 1 ha UR

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW

(-) Koszty czynników zewnętrznych (=praca najemna+czynsz dzierżawny+odsetki)

(-) Amortyzacja

(+) Dotacje*

(-) Zużycie pośrednie (=koszty bezpośrednie+ogólnogospodarcze)

Produkcja ogółem

Liczba gospodarstw w podgrupach

Wyszczególnienie
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Tabela III. ‘Koszty’ zawiera podstawowe informacje na temat kosztów. Przedstawiona jest kwota 

kosztów ogółem w poszczególnych grupach (wiersz nr 1), z kolei części składowe sumy kosztów 

prezentowane są jako udział danego kosztu w kosztach ogółem. W wierszach nr 2-8 

wyszczególnione są koszty bezpośrednie (najważniejsze, m. in.: nasiona i sadzeniaki, nawozy, 

środki ochrony roślin oraz pozostałe koszty bezpośrednie). Analogicznie w wierszach 9-15 

zaprezentowane są główne pozycje kosztów ogólnogospodarczych (np. energia elektryczna, 

opał, paliwa napędowe) oraz pozostałe koszty bezpośrednie. W grupie wskaźników pod tabelą 

zamieszczono: koszty bezpośrednie produkcji roślinnej na 1 ha użytków rolnych (pozycja III.a), 

koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej na 1 sztukę przeliczeniową zwierząt (LU – ang. 

Livestock Unit) (pozycja III.b) oraz koszty paliw na 1 ha UR użytków rolnych (pozycja III.c).  

 

 

 

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

III.

1 zł 381 849 355 558 357 418 338 247

2 % 3 2 2 2

3 % 7 8 9 9

4 % 1 1 1 1

5 % 5 5 5 4

6 % 42 37 36 33

7 % 0 0 0 0

8 % 2 3 4 5

9 % 1 2 2 2

10 % 0 0 0 0

11 % 5 8 8 9

12 % 8 6 6 6

13 % 3 5 4 4

14 % 1 1 1 1

15 % 0 1 1 1

III.a. 1 723 1 018 1 356 1 213

III.b. 2 559 2 340 2 312 2 087

III.c. 670 627 782 750

Pasze

Usługi weterynaryjne i leki

Remonty, konserwacje i przeglądy

Usługi

Ubezpieczenia

Wyszczególnienie

KOSZTY

Pozostałe koszty

Paliwo napędowe

Opał

Energia elektryczna

Pozostałe koszty bezpośrednie

Środki ochrony roślin

Nawozy

Nasiona i sadzeniaki

OGÓŁEM 

Koszty bezpośrednie produkcji roślinnej w zł na 1 ha UR

Koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej w zł na 1 LU

Koszty paliw w zł na 1 ha UR

Ubezpieczenia specjalne (konkretnych upraw i zwierząt)
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Tabela IV. ‘Bilans finansowy’ zawiera zestawienie składników majątku gospodarstwa (aktywa) 

i źródeł jego finansowania (pasywa) na koniec roku obrachunkowego. Zgodnie z zasadami 

rachunkowości kwota aktywów ogółem (wiersz nr 1) jest równa kwocie pasywów ogółem 

(wiersz nr 23). Części składowe zarówno aktywów (wiersze 2 – 21) jak i pasywów (wiersze 

23 – 25) prezentowane są jako udział danej części w aktywach lub pasywach ogółem. 

Pod tabelą zamieszczono dwa wskaźniki odnoszące się odpowiednio do: zadłużenia aktywów 

ogółem (pozycja IV.a) oraz płynności bieżącej (pozycja IV.b). 

 

Tabela V dotyczy struktury własnościowej ziemi będącej w użytkowaniu gospodarstwa. 

Z tego względu wydzielona została również informacja na temat udziału gruntów objętych 

dzierżawą długoterminową w sumie gruntów ogółem. Dodatkowo pod tabelą prezentowana jest 

kwota czynszu za 1 ha ziemi dodzierżawionej na 1 rok i więcej. 

 

 

 

 

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

IV.

1 zł 2 393 757 2 529 540 2 339 138 2 116 503

2 % 0 0 0 0

3 % 27 42 37 39

4 % 14 14 17 17

5 % 0 0 0 0

6 % 19 12 13 14

7 % 15 7 10 9

8 % 1 2 1 1

9 % 0 0 0 0

10 % 13 9 10 9

11 % 1 4 4 4

12 % 0 0 0 0

13 % 1 0 1 0

14 % 1 1 0 0

15 % 5 4 4 4

16 % 0 0 0 0

17 % 1 1 1 1

18 % 0 0 0 0

19 % 1 1 1 1

20 % 3 3 2 2

21 % 0 0 0 0

22 zł 2 393 757 2 529 540 2 339 138 2 116 503

23 % 91 98 94 97

24 % 7 2 3 3

25 % 3 1 3 1

IV.a. 9 2 6 3

IV.b. 3,74 4,44 1,21 3,74

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Zapasy produktów gotowych - własnych w magazynie i w polu

Zaliczki wniesione na poczet dostaw materiałów i usług

Należności krótkotermionowe

Krótkotermionowe aktywa finansowe

Środki transportu

Drzewostan leśny

Sady i plantacje wieloletnie

Zwierzęta stado podstawowe

Długotermionwe aktywa finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności bieżącej = relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych

Wskaźnik zadłużenia aktywów ogółem w % = relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem

Zobowiązania długoterminowe

Wartości niematerialne i prawne

AKTYWA OGÓŁEM 

Ziemia

Budynki i budowle

Pozostałe aktywa trwałe

Zapasy materiałów - środków do produkcji w magazynie i w polu

Zwierzęta - stado obrotowe

Produkcja roslinna w toku cyklu długiego

Krótkotermionwe rozliczenia międzyokresowe

PASYWA OGÓŁEM

Kapitał własny

Melioracje

Maszyny i urządzenia techniczne

BILANS FINANSOWY

Wyszczególnienie

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

V.

1 ha 31,4 48,2 41,7 44,1

2 % 32 24 31 28

V.a. 980 535 548 511

OGÓŁEM

w tym dodzierżawa ziemi na 1 rok i więcej

Czynsz w zł za 1 ha ziemi dodzierżawionej na 1 rok i więcej

ZIEMIA: STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Wyszczególnienie
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Tabela VI ‘Praca’ informuje o nakładach pracy własnej i najemnej w gospodarstwie. Praca 

ogółem jest wyrażona w godzinach natomiast praca najemna prezentowana jest jako jej udział 

procentowy w sumie godzin pracy ogółem. Pod tabelą znajdują się dodatkowe parametry 

związane z pracą: stawka za 1 godzinę pracy najemnej (pozycja VI.a) oraz liczba godzin 

pracy ogółem przypadająca na 1 ha użytków rolnych. 

 

Tabela VII dotyczy produkcji roślinnej. Zawiera informacje dotyczące wartości sprzedaży, ceny 

sprzedaży, plonów i struktury zasiewów. Zgodnie z ogólnie przyjętym schematem suma wartości 

sprzedaży prezentowana jest w jednostkach pieniężnych natomiast części składowe jako udział 

sprzedaży danego produktu w sumie wartości sprzedaży ogółem. W tabeli poszczególne 

produkty są uszeregowane według wartości sprzedaży (od największej do najmniejszej). Jeśli 

produktów roślinnych podlegających sprzedaży jest więcej niż wierszy w tabeli, to sprzedaż 

produktów niewymienionych w wierszach nr 2 – 7 jest zsumowana w wierszu nr 7 ‘Pozostałe 

uprawy’. Kolejność produktów roślinnych ustalono w części dotyczącej wartości sprzedaży jest 

zachowana także w pozostałych częściach, tj. cena sprzedaży, plony, struktura zasiewów. 

W przykładowym gospodarstwie nie wystąpiła sprzedaż produktów roślinnych (produkcja jest 

nastawiona na pozyskanie pasz dla bydła) stąd niewiele danych jest prezentowanych w tabeli. 

 

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

VI.

1 godz. 4 680 5 390 5 028 4 953

2 % 0 0 0 1

*własna + najemna

VI.a. - - 20,00 13,02

VI.b. 165 123 132 122

w tym praca najemna

OGÓŁEM*

Liczba godzin pracy na 1 ha UR

Stawka w zł za 1 godz. pracy najemnej

PRACA

Wyszczególnienie

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

VII.

1 zł 0 14 544 5 940 1 490

2 % - 0 0 0

3 % - 0 0 0

4 % - 0 0 0

5 % - 0 0 0

6 % - 0 0 0

7 % - 100 100 100

8 zł/dt - - - -

9 zł/dt - - - -

10 zł/dt - - - -

11 zł/dt - - - -

12 zł/dt - - - -

13 dt/ha - - - -

14 dt/ha - - - -

15 dt/ha - - - -

16 dt/ha - - - -

17 dt/ha - - - -

18 ha 28,4 43,7 38,1 40,5

19 % 0 0 0 0

20 % 0 0 0 0

21 % 0 0 0 0

22 % 0 0 0 0

23 % 0 0 0 0

24 % 100 100 100 100

OGÓŁEM 

Pozostałe uprawy

Wyszczególnienie

PRODUKCJA ROŚLINNA

STRUKTURA ZASIEWÓW

PLONY

CENY SPRZEDAŻY

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY

OGÓŁEM 

Pozostałe uprawy
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Dane dotyczące produkcji zwierzęcej znajdują się w tabeli VIII. Tabela jest podzielona na trzy 

części: tabela VIII.a zawiera informacje o charakterze wartościowym (wartość sprzedaży, cena 

sprzedaży), tabela VIII.b prezentuje dane na temat wydajności wybranych zwierząt, tabela VIII.c 

z kolei to zestawienie liczby głównych grup zwierząt w poszczególnych zbiorach gospodarstw. 

W tabeli VIII.a. dane prezentowane są w sposób analogiczny jak w przypadku tabeli 

dotyczącej produkcji roślinnej. Poszczególne produkty zwierzęce i zwierzęta są uszeregowane 

według malejącego udziału wartości sprzedaży w sumie wartości sprzedaży całej produkcji 

zwierzęcej. 

 

Tak jak wspomniano powyżej tabela VIII.b. zawiera zakres danych dotyczących wydajności 

produkcji zwierzęcej. Wydajność prezentowana jest dla najważniejszych grup zwierząt, którymi 

są: bydło (ilość mleka w roku od 1 krowy mlecznej i liczba urodzonych cieląt w roku 

od 1 krowy), trzoda chlewna (liczba urodzonych prosiąt w roku od maciory) oraz drób (liczba 

jaj w roku od 1 kury nioski). 

 

W tabeli VIII.c. pogłowie zwierząt ogółem jest wyrażone w jednostkach przeliczeniowych 

zwierząt (LU – Livestock Units) (wiersz nr 1). W ten sposób możliwe jest zsumowanie zwierząt 

należących do różnych grup (bydło, trzoda, drób itp.). W dalszej kolejności pozwala 

to na odniesienie ilości zwierząt hodowanych w gospodarstwie do powierzchni gospodarstwa 

i określenie obsady zwierząt w przeliczeniu na 100 ha. Parametr ten jest miernikiem 

intensywność produkcji zwierzęcej. W wierszach 2 – 8 prezentowane są główne grupy zwierząt 

gospodarskich (np. bydło) z wydzieleniem ich głównych przedstawicieli (np. krowy mleczne). 

Dane prezentowane są w postaci udziału procentowego odpowiedniej grupy zwierząt w sumie 

zwierząt ogółem.  

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

VIII.a.

1 zł 500 552 616 021 512 269 397 213

2 % 91 89 88 86

3 % 8 5 4 5

4 % 1 1 1 2

5 % 0 0 0 0

6 % 0 0 0 0

7 % 0 5 7 7

8 zł/j.m. 155,9 157,1 159,0 156,2

9 zł/j.m. 5,7 5,3 4,9 4,6

10 zł/j.m. 7,5 8,0 8,5 8,4

11 zł/j.m. - - - -

12 zł/j.m. - - - -

Pozostałe cielęta poniżej 6 mies.

Wybrakowane krowy mleczne

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY

OGÓŁEM 

Pozostałe cielęta poniżej 6 mies.

Pozostałe zwierzęta i produkty zwierzęce

CENY SPRZEDAŻY

Mleko krowie

Wybrakowane krowy mleczne

Mleko krowie

Wyszczególnienie

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

VIII.b.
1 l 7 117,5 8 144,6 6 743,1 5 492,0

2 szt. 0,9 1,0 0,9 0,9

3 szt. - - - -

4 szt. - - - -

Ilość mleka w roku od 1 krowy mlecznej

Liczba urodzonych cieląt w roku od 1 krowy

Liczba jaj w roku od 1 kury nioski

Liczba urodzonych prosiąt w roku od 1 maciory

PRODUKCJA ZWIERZĘCA - WYDAJNOŚCI

Wyszczególnienie
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Na końcu Raportu znajdują się informacje o wartości zużycia wewnętrznego w gospodarstwie 

(tj. sumy wartości produktów własnych gospodarstwa zużytych w celach produkcyjnych: 

na pasze, na siew, na przerób) i wartości nieodpłatnych przekazań do gospodarstwa 

domowego produktów wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym (np. mleko na potrzeby 

własne rodziny rolnika i jego rodziny). 

  

  

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

VIII.c.
1 LU 70,5 67,4 65,8 62,9

2 % 100 100 100 100

3 % 57 62 62 62

4 % 0 0 0 0

5 % 0 0 0 0

6 % 0 0 0 0

7 % 0 0 0 0

8 % 0 0 0 0

*stan średnioroczny w sztukach przeliczeniowych (LU)

Bydło ogółem

w tym krowy mleczne

Trzoda chlewna ogółem

Pozostałe zwierzęta

w tym maciory

Drób ogółem

w tym kury nioski

OGÓŁEM 

PRODUKCJA ZWIERZĘCA - POGŁOWIE ZWIERZĄT

Wyszczególnienie

Lp. j.m. Twoje gospodarstwo najwyższe 25% średnie 50% najniższe 25%

26 190 31 214 26 574 22 372

399 2 448 1 571 2 360Wartość nieodpłatnych przekazań z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego 

Zużycie wewnętrzne w zł

Wyszczególnienie
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Podsumowanie 

Raport Porównawczy jest zwięzłą syntezą danych dotyczących zasobów danego gospodarstwa 

oraz wyników przez nie osiąganych na tle zasobów i wyników gospodarstw podobnych. Został 

on zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie do porównywania gospodarstw i punkt wyjścia 

do dalszej analizy ich wyników. Umożliwia szybkie uzyskanie wyników, jednorodnych pod 

względem sposobu naliczania poszczególnych zmiennych oraz formatu prezentowania danych. 

Może być wykorzystywany tak przez rolnika jak i doradcę, w tym wypadku za zgodą rolnika, 

który jest właścicielem danych. 

  



Załącznik nr 1 – lista tabel i kolumn dostępnych w zakładce ‘Dobór gospodarstw’ (dawna nazwa Kryterium Podobieństwa) 

Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Bilans _Bilans 

Aktywa ogółem   AKTYWAOGOLEM 

Aktywa trwałe   AKTYWATRWALE 

Wart. niematerialne i prawne   WNMIP 

Aktywa rzeczowe   AKTYWARZECZOWE 

Środki trwałe   SRODKITRWALE 

Inwestycje obce   INWESTYCJEOBCE 

Inwestycje własne   INWESTYCJEWLASNE 

Zaliczki na inwestycje   ZALICZKINAINWESTYCJE 

Aktywa finansowe dł.   AKTYWAFINANSOWEDL 

Rozliczenia finansowe dł.   ROZLICZENIACZYNNEDL 

Aktywa obrotowe   AKTYWAOBROTOWE 

Zapasy ogółem   ZAPASYOGOLEM 

Należności ogółem   NALEZNOSCIOGOLEM 

Aktywa finansowe kr.   AKTYWAFINANSOWEKR 

Pasywa ogółem   PASYWAOGOLEM 

Kapitał własny   KAPITALWLASNY 

Zobowiązania ogółem   ZOBOWIAZANIAOGOLEM 

Zobowiązania długoterminowe   ZOBOWIAZANIADL 

Zobowiązania krótkoterminowe   ZOBOWIAZANIAKR 
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Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Informacje Ogólne _InformacjeOgolneTW 

System VAT   SystemVAT 

Region   Region 

Województwo   WOJEWODZTWO 

Rodzaj gminy   RODZAJGMINY 

Wysokość n.p.m   WYSOKOSC 

Produkcja ekologiczna   PRODUKCJAEKOLOGICZNA 

Niekorzystne warunki gosp.   NIEKORZYSTNEWARUNKI 

Wykształcenie   WYKSZTALCENIE 

Następca   NASTEPCA 

Praca AWU   PRACAAWU 

Zwierzęta LU   ZWIERZETALU 

Koszty _Koszty 

Nawozy   NAWOZY 

Środki ochrony roślin   SRODKIOCHRONYROSLIN 

Usługi weterynaryjne   USLUGIWETERYNARYJNE 

Ubezpieczenia specjalne   UBEZPIECZENIASPECJALNE 

Koszty bezpośrednie   KOSZTYBEZPOSREDNIE 

Energia elektryczna   ENERGIAELEKTRYCZNA 

Opał   OPAL 

Paliwa   PALIWA 

Remonty   REMONTY 
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Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Usługi   USLUGI 

Koszty ogólnogospodarcze   KOSZTYOGOLNOGOSPODARCZE 

Zużycie pośrednie   ZUZYCIEPOSREDNIE 

Podatki ogółem   PODATKIOGOLEM 

Praca najemna   PRACANAJEMNA 

Czynsze dzierżawne   CZYNSZEDZIERZAWNE 

Odsetki   ODSETKI 

Czynniki zewnętrzne   CZYNNIKIZEWNETRZNE 

Koszty ogółem   KOSZTYOGOLEM 

Nasiona ogółem   NASIONAOGOLEM 

Pasze ogółem   PASZEOGOLEM 

Ubezpieczenia ogółem   UBEZPIECZENIAOGOLEM 

Pogłowie Zwierząt _PoglowieZwierzat   

Stan średnioroczny   STANSREDNIOROCZNY 

Praca _Praca 

Rok urodzenia   ROKURODZENIA 

Płeć   PLEC 

Funkcja w gosp.   FUNKCJA 

Nakłady pracy   NAKLADYPRACY 

Nakłady pracy na OGA   NakladyOGA 

Produkcja _Produkcja 

Rolnicza   ROLNICZA 
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Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Leśna   LESNA 

Nierolnicza   NIEROLNICZA 

Usługi świadczone sprzętem GR   USLUGISPRZETEMGR 

Agroturystyka   AGROTURYSTYKA 

Usługi do inwestycji   USLUGIDOINWESTYCJI 

Czynsze dzierżawne   CZYNSZEDZIERZAWNE 

Odszkodowania   ODSZKODOWANIA 

Produkcja ogólem   PRODUKCJAOGOLEM 

Przepływy _Przeplywy 

Wpłaty operacyjne   WPLATYOPERACYJNE 

Wpłaty z produktów roślinnych   WPLATYPRODUKTYROSLINNE 

Wpłaty z produktów zwierzęcych   WPLATYPRODUKTYZWIERZECE 

Wpłaty ze sprzedaży zwierzęt   WPLATYZWIERZETA 

Wpłaty z pozostałych produktów   WPLATYPOZOSTALEPRODUKTY 

Wpłaty z usługi   WPLATYUSLUGI 

Wpłaty z czynszów dzierżawnych   WPLATYCZYNSZEDZIERZAWNE 

Wpłaty z odszkodowań   WPLATYODSZKODOWANIA 

Wpłaty z dotacji   WPLATYDOTACJE 

Wpłaty operacyjne pozostałe   WPLATYOPERACYJNEPOZOSTALE 

Wypłaty operacyjne   WYPLATYOPERACYJNE 

Wypłaty na materiał siewny   WYPLATYMATERIALSIEWNY 

Wypłaty na nawozy   WYPLATYNAWOZY 
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Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Wypłaty na środki ochrony roślin   WYPLATYSRODKIOCHRONYROSLIN 

Wypłaty na zakup zwierząt   WYPLATYZWIERZETA 

Wypłaty na pasze   WYPLATYPASZE 

Wypłaty na usługi   WYPLATYUSLUGI 

Wypłaty na nośniki energii   WYPLATYNOSNIKIENERGII 

Wypłaty na ubezpieczenia   WYPLATYUBEZPIECZENIA 

Wypłaty na podatki   WYPLATYPODATKI 

Wypłaty na prace najemną   WYPLATYPRACANAJEMNA 

Wypłaty na czynsze dzierżawne   WYPLATYCZYNSZEDZIERZAWNE 

Wypłaty na odsetki   WYPLATYODSETKI 

Wypłaty operacyjne pozostałe   WYPLATYOPERACYJNEPOZOSTALE 

Saldo przepływów operacyjnych   SALDOPRZEPLYWOWOPERACYJNYCH 

Wpłaty inwestycyjne   WPLATYINWESTYCYJNE 

Wpłaty z ziemii   WPLATYZIEMIA 

Wpłaty z budynków i budowli   WPLATYBUDYNKIBUDOWLE 

Wpłaty ze środków transportu   WPLATYSRODKITRANSPORTU 

Wpłaty z maszyn i urządzeń   WPLATYMASZYNYURZADZENIA 

Wpłaty inwestycyjne pozostałe   WPLATYINWESTYCYJNEPOZOSTALE 

Wypłaty inwestycyjne   WYPLATYINWESTYCYJNE 

Wypłaty na ziemie   WYPLATYZIEMIA 

Wypłaty na budynki i budowle   WYPLATYBUDYNKIBUDOWLE 

Wypłaty na środki transportu   WYPLATYSRODKITRANSPORTU 
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Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Wypłaty na maszyny i urządzenia   WYPLATYMASZYNYURZADZENIA 

Wypłaty inwestycyjne pozostałe   WYPLATYINWESTYCYJNEPOZOSTALE 

Saldo przepływów inwestycyjnych   SALDOPRZEPLYWOWINWESTYCYJNYCH 

Wpłaty finansowe   WPLATYFINANSOWE 

Wpłaty z kredytów długoterminowych   WPLATYKREDYTYDL 

Wpłaty z kredytów krótkoterminowych   WPLATYKREDYTYKR 

Wypłaty finansowe   WYPLATYFINANSOWE 

Wypłaty na kredyty długoterminowe   WYPLATYKREDYTYDL 

Wypłaty na kredyty krótkoterminowe   WYPLATYKREDYTYKR 

Spłaty rodzinne   SPLATYRODZINNE 

Saldo przepływów finansowych   SALDOPRZEPLYWOWFINANSOWYCH 

Wydajności zwierząt _RI_Wydajnosc 

Ilość mleka w roku od 1 krowy mlecznej l   MLEKOODKROWY_WYDAJNOSC 

Ilość mleka w roku od 1 matki owczej l   MLEKOODOWCY_WYDAJNOSC 

Ilość mleka w roku od 1 matki koziej l   MLEKOODKOZY_WYDAJNOSC 

Ilość urodzonych cieląt w roku od 1 krowy szt.   CIELETA_WYDAJNOSC 

Ilość urodzonych prosiąt w roku od 1 maciory 
szt. 

  PROSIETA_WYDAJNOSC 

Ilość urodzonych jagniąt w roku od 1 matki 
owczej szt. 

  JAGNIETA_WYDAJNOSC 

Ilość urodzonych koźląt w roku od 1 matki 
koziej  szt. 

  KOZLETA_WYDAJNOSC 
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Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Ilość wełny w roku od 1 owcy dorosłej kg   WELNA_WYDAJNOSC 

Ilość jaj w roku od 1 kury nioski szt.   JAJA_WYDAJNOSC 

Ilość miodu w roku z 1 ula kg   MIOD_WYDAJNOSC 

Zatrudnienie (RI) _RI_Zatrudnienie 

Praca własna ogółem   PRACAWLASNAOGOLEM_PRZEPRACOWANE 

Praca własna użytkownik   PRACAWLASNAUZYTKOWNIK_PRZEPRACOWANE 

Praca najemna stała   PRACANAJEMNASTALA_PRZEPRACOWANE 

Praca najemna dorywcza   PRACANAJEMNADORYWCZA_PRZEPRACOWANE 

Uprawy _UprawyRazem 

Typ uprawy   TYPUPRAWY 

Uprawa na cele energetyczne   CELENERGETYCZNY 

Technologia produkcji   TECHNOLOGIA 

Na gruncie   NAGRUNCIE 

Ilość   ILOSC 

Nawadnianie   NAWADNIANIE 

Plon główny   PLONGLOWNY 

Zbiór główny   ZBIORGLOWNY 

Ziemia Ilość _ZiemiaIlosc 

Własność razem   WLASNOSC_RAZEM 

Dodzierżawiona na 1 rok razem   DODZIERZAWA1ROK_RAZEM 

Dodzierżawiona na mniej niż 1 rok   DODZIERZAWA_RAZEM 

Udział w zbiorach razem   UDZIALWZBIORACH_RAZEM 
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Uwaga: wszystkie nazwy zmiennych są identyczne jak te użyte przez aplikację Polski FADN, stąd ,,_InformacjeOgolneTW" 
czy "PoglowieZwierzat" (łączone nazwy, bez polskich znaków). 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Ogółem razem   OGOLEM_RAZEM 

Ogółem oddzierżawiona na 1 rok   WLASNOSC_ODDZIERZAWIONA1ROK 

Ogółem oddzierżawiona na mniej niż 1 rok   WLASNOSC_ODDZIERZAWIONA 

Ogółem użytkowana   OGOLEM_UZYTKOWANA 

Ogółem udział w zbiorach   OGOLEM_UDZIALWZBIORACH 

Ogółem grunty leśne   OGOLEM_GRUNTYLESNE 

Ogółem ugory   OGOLEM_UGORYRAZEM 

Użytkowane GO   UZYTKOWANEGO 

Użytkowane sady   UZYTKOWANESADY 

Użytkowane TUZ   UZYTKOWANETUZ 

Użytkowane lasy   UZYTKOWANELASY 

Użytkowane pozostałe   UZYTKOWANEPOZOSTALE 

Ogółem odłogi   OGOLEM_ODLOGI 
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Załącznik nr 2 – lista parametrów dostępnych w zakładce ‘Podział na grupy’ (dawna nazwa Kryterium Dobroci) 

 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Analiza wskaźnikowa gospodarstwa rolnego _RI_AnalizaWskaznikowa   

Wskaźnik płynności bieżącej SP   PLYNNOSCBIEZACA_SP 

Wskaźnik płynności bieżącej SK   PLYNNOSCBIEZACA_SK 

Wskaźnik zadłużenia aktywów ogółem SP (%)   ZADLUZENIEAKTYWOWOGOLEM_SP 

Wskaźnik zadłużenia aktywów ogółem SK (%)   ZADLUZENIEAKTYWOWOGOLEM_SK 

Wskaźnik udziału dochodu z GR w wart. prod. (%)   RENTOWNOSCPRODUKCJIOGOLEM 

Rachunek wyników gospodarstwa rolnego _RI_RachunekWynikow   

Produkcja ogółem   PRODUKCJAOGOLEM 

Zużycie pośrednie   ZUZYCIEPOSREDNIE 

Saldo bieżących dopłat i podatków   SALDODOPLATPODATKOWOPERACYJNYCH 

Dopłaty do działalności operacyjnej   DOPLATYOPERACYJNE 

Podatki   PODATKIOGOLEM 

Wartość dodana brutto   WARTOSCDODANABRUTTO_WARTOSC 

Amortyzacja   AMORTYZACJAOGOLEM 

Wartość dodana netto   WARTOSCDODANANETTO 

Koszt czynników zewnętrznych   KOSZTCZYNNIKOWZEWNETRZNYCH 

Saldo dopłat i podatków związanych z inwestycjami   SALDODOPLATPODATKOWINWESTYCYJNYCH 

Dopłaty do inwestycji   DOINWESTYCJI_PRZYZNANE 

Dochód z rodzinnego gosp. rolnego   DOCHODZRODZINNEGOGOSPODARSTWAROLNEGO 

Wydajności jednostkowe zwierząt _RI_Wydajnosc   

Ilość mleka w roku od 1 krowy mlecznej   MLEKOODKROWY_WYDAJNOSC 

Ilość mleka w roku od 1 matki owczej   MLEKOODOWCY_WYDAJNOSC 

Ilość mleka w roku od 1 matki koziej   MLEKOODKOZY_WYDAJNOSC 
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 Sposób zapisu informacji w programie PL FADN 

Opis Tabela Kolumna 

Ilość urodzonych cieląt w roku od 1 krowy   CIELETA_WYDAJNOSC 

Ilość urodzonych prosiąt w roku od 1 maciory   PROSIETA_WYDAJNOSC 

Ilość urodzonych jagniąt w roku od 1 matki owczej   JAGNIETA_WYDAJNOSC 

Ilość urodzonych koźląt w roku od 1 matki koziej   KOZLETA_WYDAJNOSC 

Ilość wełny w roku od 1 owcy dorosłej   WELNA_WYDAJNOSC 

Ilość jaj w roku od 1 kury nioski   JAJA_WYDAJNOSC 

Ilość miodu w roku z 1 ula   MIOD_WYDAJNOSC 

Wskaźniki podstawowe _RP_WskaznikiPodst   

Dochód pieniężny na 1 ha UR   DOCHODPIENIEZNYNA1HAUR_WARTOSC 

Dochód pieniężny na 1 AWU   DOCHODPIENIEZNYNA1OP_WARTOSC 

Prod. z gosp. roln. na 1 ha UR   PRODUKCJAZGRNA1HAUR_WARTOSC 

Uprawy _UprawyRazem   

Plon główny   PLONGLOWNY 

 


