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Porównanie wyników ekonomicznych gospodarstw uczestniczących w PL FADN 

region Pomorze i Mazury w zależności od klas wielkości ekonomicznej 

FADN to europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw 

rolnych, którego formalne kształtowanie rozpoczęło się w 1965 r.  

W 2015 r. FADN funkcjonował na terenie 28 państw członkowskich UE. FADN 

jest bazą danych, na potrzeby której zbierane są informacje według 

jednolitych zasad, a gospodarstwa tworzą statystycznie reprezentatywną 

próbę towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze UE.  

W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe.                             

Z powodu istniejących różnic w strukturze agrarnej, progi wielkości 

ekonomicznej, wyznaczające minimalną wielkość gospodarstw rolnych 

włączanych do pola obserwacji FADN, są różne w poszczególnych państwach 

członkowskich. Minimalna wielkość ekonomiczna, po przekroczeniu 

której włącza się gospodarstwo rolne do pola obserwacji FADN, 

ustalana jest od 2010 roku obrachunkowego na podstawie analizy sum 

Standardowej Produkcji (SO). W Polsce dla roku obrachunkowego 2015 

próg ten został ustalony na poziomie 4 000 euro. 



Standardowa Produkcja (SO) jest to średnia z 5 lat wartość produkcji 

określonej działalności rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskana z 1 ha 

lub od 1 zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu 

warunkach produkcyjnych. W celu wyeliminowania wahań wartości 

produkcji (powodowanych np. warunkami pogodowymi czy też zmianami 

cen produktów) do obliczeń przyjmowane są średnie z 5 lat 

odpowiedniego okresu, na podstawie uśrednionych danych rocznych z 

określonego regionu.  

Przy zastosowaniu współczynników Standardowej Produkcji 

gospodarstwa rolne klasyfikowane są według dwóch charakterystyk: 

 wielkości ekonomicznej, 

 typu rolniczego. 
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Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego określana jest jako 

suma wartości Standardowych Produkcji (SO) wszystkich działalności 

rolniczych występujących w gospodarstwie. Wielkość ekonomiczna 

gospodarstwa wyrażana jest wartością SO w euro. 

Na podstawie tak ustalonej wielkości ekonomicznej dane gospodarstwo 

rolne zaliczane jest do odpowiedniej klasy wielkości ekonomicznej. 

 

Typ rolniczy gospodarstwa rolnego określany jest na podstawie udziału 

wartości SO z poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu 

całkowitej wartości SO gospodarstwa. 

Typ rolniczy gospodarstwa odzwierciedla jego poziom i kierunek 

specjalizacji. 
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Grupowanie gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej (euro), 

klasyfikacja ES6 
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W 2015 roku w regionie Pomorze i Mazury w polu obserwacji PL FADN 

znajdowało się 80 895 gospodarstw towarowych. 

 Na potrzeby PL FADN w Regionie Pomorze i Mazury w roku obrachunkowym  

2015  rachunkowość rolną prowadzono w 1944 gospodarstwach rolnych 

  ES6   

 Lp 

Klasa wielkości ekonomicznej 

ES6 Zakres w euro (€ ) 

1 Bardzo małe 2 000 ≤ € < 8 000 

2 Małe 8 000 ≤ € < 25 000 

3 Średnio małe 25 000 ≤ € < 50 000 

4 Średnio duże 50 000 ≤ € < 100 000 

5 Duże  100 000 ≤ € < 500 000 

6 Bardzo duże € ≥ 500 000 



Wyszczególnienie Region 

2 tys.€ - 

8 tys.€ 

8 tys.€ - 

25 tys.€ 

25 tys.€ - 

50 tys.€ 

50 tys.€ - 

100 tys.€ 

100 tys.€ 

- 500 

tys.€ 500 tys.€  

  

Pomorze i 

Mazury 

bardzo 

małe małe 

średnio 

małe 

średnio 

duże duże 

bardzo 

duże 

Wartość produkcji 

w zł               

produkcja ogółem 192964 27579 69804 150831 337719 1162183 6042963 

produkcja roślinna 111294 21008 41889 79095 191624 653909 3523062 

produkcja zwierzęca 78714 5440 26566 69600 144075 494732 2406926 

Pozostała produkcja 2956 1131 1348 2135 2021 13541 112975 

Wysokość kosztów   

w zł   

koszty ogółem 178327 31107 67023 135393 291660 1024116 5831294 

koszty bezpośrednie 91980 10297 29905 68589 147489 591231 3138804 

koszty 

ogólnogospodarcze 40535 11456 17294 31475 61420 197260 1307050 

amortyzacja 27961 8526 17030 28676 59875 118582 399061 

koszty czynników 

zewnętrznych 17851 827 2794 6652 22875 117043 986379 
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Wybrane informacje wg klas 

wielkości ekonomicznej 

 

Wyszczególnienie Region 

2 tys.€ 

-       8 

tys.€ 

8 tys.€ 

- 25 

tys.€ 

25 

tys.€ - 

50 

tys.€ 

50 

tys.€ - 

100 

tys.€ 

100 

tys.€ - 

500 

tys.€ 

500 

tys.€  

  

Pomorze i 

Mazury 

bardzo 

małe małe 

średnio 

małe 

średnio 

duże duże 

bardzo 

duże 

% udział w wartości produkcji 

ogółem   

produkcja roślinna 57,7% 76,2% 60,0% 52,4% 56,7% 56,3% 58,3% 

produkcja zwierzęca 40,8% 19,7% 38,1% 46,1% 42,7% 42,6% 39,8% 

Pozostała produkcja 1,5% 4,1% 1,9% 1,4% 0,6% 1,2% 1,9% 

% udział w wysokości kosztów 

ogółem   

koszty bezpośrednie 51,6% 33,1% 44,6% 50,7% 50,6% 57,7% 53,8% 

koszty ogólnogospodarcze 22,7% 36,8% 25,8% 23,2% 21,1% 19,3% 22,4% 

amortyzacja 15,7% 27,4% 25,4% 21,2% 20,5% 11,6% 6,8% 

koszty czynników zewnętrznych 10,0% 2,7% 4,2% 4,9% 7,8% 11,4% 16,9% 
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Wartości produkcji roślinnej i kosztów bezpośrednich w zł na 1 ha   

uzyskane  za 2015 r w gospodarstwach uczestniczących w PL FADN

2979

1943 2107 2223
2976

3868 4150

1224
626 709 1001 1219 1578 1916

 Region

Pomorze i

Mazury

bardzo małe małe średnio małe średnio duże duże bardzo duże

Wartośc produkcji roślinnej na 1 ha w zł Koszty bezpośrednie produkcji roślinnej na 1 ha w zł

Porównanie wartości produkcji roślinnej i kosztów bezpośrednich uzyskanych 

 za 2015 rok w zł na hektar  



Struktura kosztów  bezpośrednich produkcji roślinnej w  2015 r 

w  Regionie Pomorze i Mazury

17,9%

54,5%

22,0%

5,6%

nasiona i sadzeniaki naw ozy środki ochrony roślin pozostałe
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Wartości produkcji zwierzęcej i kosztów bezpośrednich zł/LU uzyskane 

za 2015 r w gospodarstwach uczestniczących w PL FADN 

4235

2508 2903 3376 3949

6244
4927

3053
4028

1854157016931498
2440

 Region

Pomorze i

Mazury

bardzo małe małe średnio małe średnio duże duże bardzo duże

Produkcja zwierzęca  w zł na 1 LU Koszty bezpośrednie produkcja zwierzęcej w zł na 1 LU 

Porównanie wartości produkcji zwierzęcej i kosztów bezpośrednich uzyskanych 

 za 2015 rok w zł na sztukę dużą  
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Wyszczególnienie Region 
2 tys.€ -       

8 tys.€ 
8 tys.€ - 

25 tys.€ 
25 tys.€ - 

50 tys.€ 
50 tys.€ - 

100 tys.€ 

100 tys.€ 

- 500 

tys.€ 500 tys.€  

  
Pomorze 

i Mazury 
bardzo 

małe małe 
średnio 

małe 
średnio 

duże duże 
bardzo 

duże 

Wartość produkcji roślinnej 

na 1 ha w zł 2979 1943 2107 2223 2976 3868 4150 

Koszty bezpośrednie 

produkcji roślinnej na 1 ha w 

zł 1224 626 709 1001 1219 1578 1916 

Udział % kosztów 

bezpośrednich w wartości 

produkcji 41,1% 32,2% 33,6% 45,0% 41,0% 40,8% 46,2% 

Produkcja zwierzęca  w zł na 

1 LU 4235 2508 2903 3376 3949 6244 4927 

Koszty bezpośrednie 

produkcja zwierzęcej w zł na 

1 LU  2440 1498 1693 1570 1854 4028 3053 

Udział % kosztów 

bezpośrednich w wartości 

produkcji 57,6% 59,7% 58,3% 46,5% 46,9% 64,5% 62,0% 

Udział kosztów bezpośrednich w wartości produkcji w 2015 r. uzyskany w 

gospodarstwach uczestniczących w PL FADN region Pomorze i Mazury 



Struktura  produkcji

57,7%

40,8%

1,5%

porodukcja roślinna produkcja zw ierzęca Pozostała produkcja

Struktura Kosztów

51,6%

22,7%

10,0%

15,7%

koszty bezpośrednie koszty ogólnogospodarcze

amortyzacja koszty czynników  zew nętrznych
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Opłacalność produkcji - wg klas wielkości ekonomicznej - uzyskana w 2015 r                       

w gospodarstwach uczestniczących w PL FADN 

1,08
0,89

1,04 1,11 1,16 1,13 1,04

 Region

Pomorze i

Mazury

bardzo małe małe średnio małe średnio duże duże bardzo duże
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Opłacalność produkcji - relacja produkcji ogółem do kosztów ogółem 



Wartość produkcji ogółem 

Na wartość produkcji ogółem uzyskanej w ramach działalności operacyjnej 

gospodarstwa rolnego składa się: wartość produkcji roślinnej, wartość produkcji 

zwierzęcej i wartość pozostałej produkcji. 

W rachunku produkcji uwzględniana jest sprzedaż produktów, różnica stanu 

zapasów, zużycie wewnętrzne i przekazanie do gospodarstwa domowego. 

 W rachunku wartości produkcji zwierzęcej uwzględniona jest różnica wartości 

zwierząt stada obrotowego i podstawowego. 

Wysokość kosztów ogółem  

Koszty ogółem obejmują: koszty bezpośrednie, koszty ogólnogospodarcze, 

amortyzację i koszt czynników zewnętrznych. 

Ujmowane są koszty dotyczące działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego 

poniesione na produkcję uzyskaną w roku obrachunkowym. 
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Koszty bezpośrednie 

Koszty bezpośrednie produkcji roślinnej (nasiona i sadzonki, nawozy, środki 

ochrony roślin, pozostałe koszty bezpośrednie produkcji roślinnej), koszty 

bezpośrednie produkcji zwierzęcej (pasza dla zwierząt żywionych systemem 

wypasowym i dla zwierząt ziarnożernych, inne koszty bezpośrednie 

produkcji zwierzęcej) oraz koszty bezpośrednie produkcji leśnej.  

Koszty ogólnogospodarcze związane z działalnością operacyjną, lecz 

nieuznane za koszty bezpośrednie działalności operacyjnej.  

Koszty utrzymania maszyn i budynków. 

Energia (paliwa silnikowe i oleje smarne, energia elektryczna, paliwa 

grzewcze (opał). 

Usługi, woda, ubezpieczenia (bez ubezpieczeń budynków i wypadków przy 

pracy, odpowiedzialności cywilnej) oraz inne koszty ogólnogospodarcze 

powstałe w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego (np. 

opłaty za prowadzenie księgowości, opłaty telefoniczne). 
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Do opracowania wykorzystano materiały IERiGŻ 

Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne 

uczestniczące w polskim FADN 

Region FADN 785 - Pomorze i Mazury 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

- Państwowy Instytut Badawczy 

Zakład Rachunkowości Rolnej 

Amortyzacja środków trwałych własnych wycenionych według wartości 

odtworzeniowej.  

Amortyzacja dotyczy: plantacji wieloletnich, budynków i wyposażenia 

trwałego, urządzeń melioracyjnych, maszyn i narzędzi. 

Koszty zaangażowania obcych czynników wytwórczych (pracy, ziemi            

i kapitału) w procesie produkcyjnym. 

Do tych kosztów zaliczają się: wynagrodzenia za pracę, czynsze i odsetki. 
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