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Dane empiryczne:
Wyniki 11 191 indywidualnych 
gospodarstw rolnych z 2010 r.

Próba gospodarstw 
jest statystycznie
reprezentatywna 

dla zbioru 
liczącego 738 037 
indywidualnych, 

towarowych 
gospodarstw 

rolnych z czterech 
regionów Polskiego 

FADN
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Podział Polski na 4 regiony FADN



Wskaźnik pokrycia przez pole obserwacji Polskiego 
FADN składające się z gospodarstw tworzących 
co najmniej 4 tys. euro Standardowej Produkcji



Gospodarstwa wytwarzające 
Standardową Produkcję na kwotę

poniŜej 4 tys. euro znacząco obniŜają
wartość wskaźników 

charakteryzujących średnie 
gospodarstwo rolne w regionie.

Uwidaczniają to wskaźniki 
gospodarstw 2 warstw gospodarstw

(poniŜej 4 tys. euro SO i 4 tys. euro i 
więcej  



Średnia wartość Standardowej Produkcji 
gospodarstwa rolnego w regionie FADN, w polu 
obserwacji i poza polem obserwacji Polskiego 
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Średnia powierzchnia uŜytków rolnych 
gospodarstwa w regionie FADN, w polu obserwacji 

i poza polem obserwacji Polskiego FADN 
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Średni stan pogłowia zwierząt gospodarstwa w 
regionie FADN, w polu obserwacji i poza polem 

obserwacji Polskiego FADN 

Polski FADN 2010
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Rozkład gospodarstw według wielkości 
ekonomicznej i regionów FADN

Polski FADN 2010

Klasy wielkości 
ekonomicznej

•Bardzo małe     4-8;
•Małe            8-25;
•Średnio małe  25-50;
•Średnio duŜe 50-100;
•DuŜe 100-500;
•Bardzo duŜe 500 +

Kurs wymiany:
1 EUR = 4,3177 PLN



Wykonane obliczenia ukazały 
znaczące zróŜnicowanie 

regionalne wyników 
produkcyjno-ekonomicznych 

uzyskanych przez 
gospodarstwa reprezentujące 

cztery regiony Polskiego FADN



Relacje dochodu netto na gospodarstwo i na osobę
pełnozatrudnioną, zrealizowanego przez średnie 

gospodarstwa z regionów FADN w relacji do regionu 785

Polski FADN 2010

56167 zł

13200 zł30942 zł



Relacje Standardowej Produkcji, zasobów ziemi, kosztów 
księgowych i dopłat bezpośrednich w średnim 

gospodarstwie z regionów FADN w stosunku do regionu 785

Istnieją znaczące 
róŜnice pomiędzy 
gospodarstwami 
reprezentującymi 
regiony FADN:
w zasobach 

ziemi, w poziomie 
kosztów, 

produkcji i 
otrzymanych 

dopłat 
bezpośrednich



Struktura tworzenia i podziału przychodów w 
średnim gospodarstwie znajdującym się w polu 

obserwacji Polskiego FADN

Polski FADN 2010
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Rozkład centylowy gospodarstw z regionu 800-
Małopolska i Pogórze według wartości 

sprzedaŜy. 

Polski FADN 2010

Średnia 
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• rozmiarem posiadanych zasobów,
• aktywnością gospodarczą
• zdolnością absorpcji dotacji.

Zdolność tworzenia dochodów w 
gospodarstwach rolnych jest warunkowana:

Dowodzi tego dość zbliŜona, w 
analizowanych czterech regionach, 

wartość dochodu netto z gospodarstwa 
rolnego przypadająca na 1 euro 

Standardowej Produkcji, na 1 ha uŜytków 
rolnych a takŜe na 1 tys. zł kosztów. 



Dochód netto w zł na 1 euro Standardowej Produkcji



Produkcja, dopłaty i dochody na 1 zł kosztów

Polski FADN 2010



Poziom dochodu netto z gospodarstwa rolnego, 
był w większym stopniu uwarunkowany 

mechanizmami wsparcia pozarynkowego aniŜeli 
jego działalnością operacyjną, realizowaną

według reguł gospodarki rynkowej.



Wskaźnik procentowy relacji dopłat bezpośrednich do 
dochodu netto, do kosztów operacyjnych (bez 

amortyzacji) i do wartości produkcji

W 2010 r. wsparcie 
średniego 

gospodarstwa rolnego 
środkami finansowymi 

kanałami 
pozarynkowymi we 

wszystkich regionach 
FADN przekroczyło 
18% produkcji, 24% 

kosztów i 50% 
zrealizowanego 
dochodu netto



Kwota dopłat bezpośrednich na pełnozatrudnionego członka 
rodziny



Dochód netto bez dopłat i dopłaty na pełnozatrudnionego 
członka rodziny 



Relacje dochodu netto na osobę
pełnozatrudnioną i średniej płacy netto w 

gospodarce narodowej w 2010 r. (25864zł) 

Polski FADN 2010



Dopłaty bezpośrednie a inwestycje w 
gospodarstwie.

Kwota dopłat bezpośrednich a poziom inwestycji netto (z 
uwzględnieniem amortyzacji) w średnim gospodarstwie z 

regionów FADN



Hipotetyczny stopień obniŜenia kapitału 
własnego w spowodowanego brakiem dopływu 

dopłat bezpośrednich



Dziękuję za uwagę ….

Dziękuję za uwagę ….


