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Instrukcja wypełniania ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej 

Ankieta dotyczy działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (rolników 
indywidualnych) oraz osób prawnych (przedsiębiorstw). 
Ankieta składa się z trzech części: 
1. Informacji ogólnych – pozwalających na zlokalizowanie gospodarstwa. 
2. Pytań dot. rozmiarów działalności produkcji zwierzęcej. 
3. Pytań dot. rozmiarów działalności produkcji roślinnej. 

Pod ankietą zamieszczono klauzulę zgody rolnika/zarządcy na udostępnienie danych, którą (w przypadku 
wyrażenia zgody) rolnik/zarządca musi bezwzględnie podpisać. 

Wskazówki do wypełniania Informacji ogólnych: 

 wpisać rok, dla którego wypełnia się ankietę; 
dane w ankiecie ARozPro dotyczą roku obrachunkowego poprzedzającego badanie, tzn. jeżeli do badań 
będą przekazywane dane za rok obrachunkowy 2019 wówczas ARozPro przygotowuje się na podstawie 
danych z roku obrachunkowego 2018; 

 zaznaczyć literę A, B, C lub D odpowiadającą regionowi, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo; 
 w przypadku wybrania „pozostałe formy prawne (np. osoby prawne)” obowiązkowo wypełnić pole REGON; 
 zaznaczyć właściwą formę prawną gospodarstwa; 
 wpisać dane teleadresowe niezbędne w przyszłości do kontaktów z rolnikiem/zarządcą. 

Wskazówki do wypełniania pytań dot. rozmiarów działalności produkcji zwierzęcej: 

 kolumnę ilość zwierząt wypełniamy podając stan na dzień 1 czerwca, w przypadku trzody chlewnej i drobiu 
należy podać stan najlepiej odzwierciedlający stan średni w roku uwzględniający wielość cykli produkcyjnych w 
roku np. 15 maja sprzedano 100 tuczników o śr. wadze 105 kg, 20 maja 90 sztuk prosiąt przekroczyło wagę 
20 kg, zostaną one sprzedane do końca roku. W GR były więc tylko 2 cykle produkcyjne tuczników. W tym 
wypadku proszę wpisać 95 = (100 + 90) / 2; 

 dla wszystkich zwierząt (poza drobiem) obowiązującą jednostką miary jest sztuka fizyczna; 
 dla drobiu obowiązującą jednostką miary jest 100 sztuk (np. gospodarstwo posiada 650 gęsi – w wierszu 

„J16” wstawiamy „6,5”); 
 dla pszczół jednostką miary jest rój. 

Wskazówki do wypełniania pytań dot. rozmiarów działalności produkcji roślinnej: 

 dla wszystkich upraw (poza grzybami) obowiązującą jednostką miary jest hektar; 
 dla grzybów (wiersz „I02”) obowiązującą jednostką miary jest 100 m2; 

Uwaga! Należy podać średnią powierzchnię jednorazowego zbioru; 
 dla upraw pod osłonami należy podać łączną powierzchnię wszystkich upraw niezależnie od ilości cykli 

produkcyjnych wyrażoną w hektarach; 
 w przypadku występowania w gospodarstwie pewnych upraw należy zapisać je pod odpowiednimi pozycjami, 

zgodnie ze schematem: 
Uprawa Pozycja w ankiecie ARozPro 

Len oleisty Inne rośliny oleiste 

Len włóknisty lub konopie Inne rośliny przemysłowe 

Winnice lub uprawy trwałe pod wysokimi osłonami Inne uprawy trwałe 

Zebrane w wersji papierowej dane dotyczące rozmiarów działalności rolniczej należy następnie wprowadzić do 
Systemu Rejestracji Danych Rachunkowych Polskiego FADN (RDR), moduł ARozPro. 

Szczegółowa instrukcja dotycząca wprowadzania danych z wersji papierowej znajduje się w zakładce Pomoc 
w Systemie RDR. 

Po wczytaniu ankiety do Systemu RDR: w pole Inny identyfikator należy wpisać ID; 
po przeprowadzeniu klasyfikacji w prawym górnym rogu formularza ankiety należy wpisać 

wyliczony wynik: PW_ES6 i PW_TF8! 
NIG (Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa) należy wpisać po podjęciu współpracy! 


