
Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie  

Polski FADN wg klas wielkości ekonomicznej w woj. dolnośląskim  

 w latach 2015 i 2016  

 

 

Poniżej analiza gospodarstw przeprowadzona wg klas wielkości ekonomicznej 

gospodarstw rolnych na podstawie wyników uzyskanych przez gospodarstwa rolne 

uczestniczące w systemie Polski FADN w 2015 i 2016 w woj. dolnośląskim (wyniki te nie są 

reprezentatywne dla całego województwa). 

Wielkość ekonomiczna jest sumą standardowych produkcji (SO) wszystkich działalności 

rolniczych występujących w gospodarstwie (produkcja roślinna, produkcja zwierzęca). 

Wielkość ekonomiczna  wyrażana jest wartością SO w euro. Na tej podstawie gospodarstwo 

jest zaliczane do odpowiedniej klasy wielkości ekonomicznej 

 

 

Klasy wielkości ekonomicznej 

 
 
 
Analizowana próba  obejmuje 557  gospodarstw prowadzących nieprzerwanie rachunkowość 
zgodnie z systemem Polski FADN w latach  2015 i2016 r. w woj. dolnośląskim .  
Największa ilość gospodarstw znajduje się w klasach  małych i średnio małych  (od 8 tys. 
euro do 50 tys. euro SO)-stanowią one 68 % ogółu gospodarstw.  
 



Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne prowadzące 

rachunkowość rolną zgodnie z systemem Polski FADN w latach 

2015-2016 w woj. dolnośląskim (średnio na  gosp.). 

 

 

 

 

Źródło-FADN, 2016r-dane wstępne,  

AWU-jednostka przeliczeniowa pracy=osoby pełnozatrudnione,  

LU-jednostka przeliczeniowa zwierząt 

Wyszczególnienie  

 Bardzo małe Małe Średnio-małe Średnio-duże Duże 

j.m. 

2<€<8tys.eur 

 

8<€<25tys.euro 

 

25<€<50tys.euro 

 

50<€<100 tys. euro 

 

100<€<500 tys. euro 

 

ROK 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Liczba 
gospodarstw szt. 

16 201 180 112 48 

Nakłady pracy 
ogółem AWU 

1,3 1,2 1,5 
1,5 1,6 1,7 2,1 2,0 2,7 2,6 

Powierzchnia 
użytków rolnych ha 

9,2 8,9 21,1 21,5 44,5 45,2 81,9 82,4 195,6 196,0 

Zwierzęta ogółem LU 1,7 1,4 4,1 4,0 7,8 7,5 12,8 12,9 29,4 29,0 

Produkcja ogółem zł 27218 26 871 73 674 73 392 184 691 179 837 342 956 338 354 899 990 920 608 

Koszty ogółem zł 28131 28 319 67209 68 262 153158 152 861 287340 289 278 728 470 754 969 

w tym koszty 
bezpośrednie zł 

9898 10 492 29683 30 396 75348 73 707 140641 141 764 399 071 428 810 

Dopłaty do 
działalności 
operacyjnej zł 

9669 10 725 26625 28 253 53121 58 598 92379 97 189 205 412 203 498 

Dochód z 
rodzinnego 
gospodarstwa 
rolnego 

zł 6992 7 162 30214 30 535 81587 82 779 144747 144 321 363 247 356 848 

Dochód z 
rodzinnego 
gospodarstwa 
rolnego na osobę 
pełnozatrudnioną 
rodziny 

zł/FW
U 

5328 6 070 20331 20 831 53298 53 461 77531 79 586 211 523 217 232 



 

 

 

 

W analizowanej grupie gospodarstw dominuje prdukcja roślinna , stanowi ona od 79 % w 

grupie gospodarstw  bardzo małych , do ok. 86 % w grupie gospodarstw srednio-małych, 

średnio-dużych i dużych. 
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W czterech klasach wielkości ekonomicznej   uzyskana produkcja w latach 2015 -2016  

przewyższała koszty ogółem. Najwyższą  opłacalność produkcji  w 2016 r. uzyskały 

gospodarstwa duże.  

Najniższą efektywnością produkcji  w analizowanej grupie gospodarstw  w woj. dolnośląskim  

wykazały się gospodarstwa  bardzo  małe , koszty ogółem przewyższały wartość uzyskanej 

produkcji.  

Porównując natomiast efektywność produkcji  w latach , to w 2016 roku jest ona nieznacznie 

niższa we wszystkich grupach gospodarstw.  
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Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rodziny

Przeciętne roczne wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej



Porównując dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną do 

przeciętnego rocznego wynagrodzenia netto w gosp. narodowej w  klasach  gospodarstw 

bardzo małych i małych był on niższy, natomiast w grupie gospodarstw dużych dochód był 

ponad 6-krotnie wyższy od przeciętnego rocznego wynagrodzenia netto w gosp. narodowej. 

 

Dane o relacji dopłat  i dochodów rolników podkreślają olbrzymią rolę otrzymywanej 

bezpośredniej pomocy finansowej w kształtowaniu sytuacji dochodowej rolników. 

Najmniej korzystna sytuacja była w gospodarstwach bardzo małych ( średnia pow. 8,9 ha) , 

gdzie udział dopłat w dochodzie przekraczał 100 %.  W najmniejszym stopniu natomiast 

dochód był wspierany dopłatami w grupie gospodarstw dużych (57 %). 

Relacja dopłat do dochodu wynosząca 100% oznacza, że kwoty realizowanych dochodów w 

tych gospodarstwach odpowiadają wartości otrzymywanych dopłat przez rolników. W 

przypadku, gdy relacja dopłat do dochodu przewyższa 100% oznacza to, że otrzymane 

dopłaty posłużyły także do pokrycia strat w rachunku prowadzonym według cen rynkowych 

produktów gospodarstwa rolnego oraz cen materiałów i usług do produkcji. 

 

. 

Teresa Wawrzak, DODR Wrocław 

Opracowano na podstawie danych FADN, źródło IERiGŻ-PIB w Warszawie. 
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