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FADN:

• Farm Accountancy Data Network.

– Sieć zbierania danych rachunkowych.

• Kiedy powstała? 1965.

• Komu służy? ROLNIKOM.

• Cele:

– obliczanie dochodów gosp. rolnych;

– analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej gosp. rolnych;

– ocena skutków polityki rolnej.
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FADN – organizacja:

• Zasady i organizacja zapisane są w prawie UE.

• System jest obowiązkowy dla państw członkowskich.

• W Komisji Europejskiej, w ramach Dyrekcji ds. Rolnictwa

i rozwoju obszarów wiejskich działa biuro FADN.

• W każdym państwie członkowskim działa tzw. Agencja 

Łącznikowa.

• Agencja zbiera dane samodzielnie lub za pośrednictwem 

tzw. biur rachunkowych.
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FADN – zasady:

• Dobrowolne uczestnictwo rolników.

• Dane rachunkowe są poufne i anonimizowane.

• Danych rachunkowych nie można wykorzystać do celów 

podatkowych.
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FADN – dobór gospodarstw

• Badania reprezentacyjne.

• Określone zasady budowy próby:

– gospodarstwa towarowe;

– regiony;

– typy rolnicze;

– klasy wlk. ekonomicznej.

– wielkość próby: ok. 1-2% populacji badawczej.
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Wspólnotowa Typologia 
Gospodarstw Rolnych
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FADN – zakres danych:
• Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego

(opisane w prawodawstwie UE) obejmuje:

– informacje ogólne;

– podstawowe dane dot. zasobów i nakładów pracy;

– podstawowe dane dot. majątku;

– podstawowe dane dot. zadłużenia;

– podstawowe dane dot. kosztów na poziomie gospodarstwa 
rolnego;

– dane dotyczące produkcji na poziomie poszczególnych 
działalności;

– dane dot. stada zwierząt;

– dane dot. pozostałej działalności gosp. rolnego.
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Polski FADN:

• System zbieraniu i wykorzystywaniu danych 

rachunkowych z gospodarstw rolnych.

• Kiedy powstał? 2004.

– Rachunkowość rolna w Polsce prowadzona jest od 1926 r.

• Komu służy? ROLNIKOM.

• Cele:

– określanie rocznych dochodów w gospodarstwach rolnych;

– dokonywanie analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych

oraz ocenę sytuacji w rolnictwie i na rynkach rolnych.
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Polski FADN – organizacja:

• Zasady i organizacja zapisane są w prawie RP.

• IERiGŻ-PIB pełni funkcję Agencji Łącznikowej

w Polsce (fadn.pl).

• IERiGŻ-PIB zbiera dane samodzielnie oraz za 

pośrednictwem tzw. biur rachunkowych – ośrodków 

doradztwa rolniczego.
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Polski FADN – dobór gospodarstw:

• Określone zasady budowy próby:

– gospodarstwa towarowe o wlk. ekonomicznej > 4 000 euro;

– regiony: 4 regiony;

– typy rolnicze;

– klasy wlk. ekonomicznej.

– wielkość próby: ok. 12 000 gospodarstw (populacja badawcza 

liczy ok. 740 000 gosp.).
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Polski FADN – zakres danych:

• Formularze do gromadzenia danych:

– Książki Rachunkowości Rolnej dla gosp. osób fizycznych;

– Kwestionariusz ankiety dla gosp. osób prawnych.
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Polski FADN – KRR:

• Spis Aktywów i Zobowiązań.
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• Książka Wpływów i Wydatków.

• Książka Obrotów i Zaszłości.

• Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań.
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Polski FADN – ankieta:
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Polski FADN – KRR – zasady zbierania danych:

• Rejestrowane są rzeczywiste dane dotyczące zdarzeń 

gospodarczych dot. określonego roku obrachunkowego.

• Rejestrowane są tylko dane dot. działalności 

gospodarstwa rolnego

(za wyjątkiem danych dot. ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych członków rodziny). Dotyczy także 

składników majątku.
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Polski FADN – KRR – zasady zbierania danych:

• Na początku pierwszego roku do wypełnienia jest Spis 

Aktywów i Zobowiązań (inwentura).

• W ciągu każdego roku do wypełnienia są Książka 

Wpływów i Wydatków oraz Książka Obrotów

i Zaszłości.

• Na koniec każdego roku do wypełnienia jest Spis 

Wybranych Aktywów i Zobowiązań.
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Polski FADN – zbieranie danych:
• Dane zbierane są w formularzach (Książkach) papierowych.

• Książki są własnością rolników i przechowywane są w gospodarstwach 

rolnych.

• Po zakończeniu zbierania danych wprowadzane są one do systemu 

komputerowego.

• Jedynie doradcy (pracownicy biur rachunkowych) mogą modyfikować dane.

• Rolnicy mają dostęp do systemu komputerowego w trybie do odczytu. Mogą 

przeglądać dane, komunikaty o błędach, pobierać raporty.

• IERiGŻ-PIB uruchomił kursy e-learningowe, które przygotowują teoretycznie 

doradców do prowadzenia rachunkowości.
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Weryfikacja danych rachunkowych:

• Decyzje dotyczące polityki rolnej w Unii Europejskiej 

muszą opierać się na rzetelnych i dokładnych analizach. 
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Etapy kontroli jakości danych:

• Gromadzenie danych:

– wypełnianie papierowych wersji Książek Rachunkowości 

Rolnej;

– kontrola w terenie, lustracje;

– wprowadzanie danych do Systemu RDR;

– analiza raportów.
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Przetwarzanie danych - Kontrola jakości 

danych
• Właściwy system kontroli jakości uruchamiany jest po wprowadzeniu 

wszystkich danych gospodarstwa za dany rok obrachunkowy. Dane

z gospodarstwa są testowane.

• Testy badają poprawność danych na różnych poziomach:

– kompletność zapisów w poszczególnych tabelach;

– poprawność jednostek miar i prostych wyliczeń;

– zakresy (wagowe, cenowe, wartościowe);

– powiązania między tabelami tej samej książki;

– powiązania między tabelami różnych książek.

• Wyniki testów prezentowane są w postaci tabeli.
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Główne produkty Polskiego FADN:

• Baza danych.

• Raporty dla rolników.

• Publikacje. m.in. na fadn.pl.

• Szeregi czasowe.

• Analizy, ekspertyzy, prace naukowe itp.

Publikowane są tylko dane zagregowane

z grupy co najmniej 15 gospodarstw.
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Baza danych:

• Unikatowa baza danych mikroekonomicznych.

• Do bazy mają dostęp pracownicy ZRGR IERiGŻ-PIB.

• Z zanonimizowanych zestawów danych mogą korzystać 

wszyscy zainteresowani po złożeniu formalnego wniosku. 
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Raporty dla rolników:

• Rolnicy mogą pobrać je samodzielnie.

• Dostępne Raporty:

– Indywidualny (w dwóch wariantach);

– Dynamiczny;

– Porównawczy.
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Publikacje (m.in. na fadn.pl):

• Co roku IERiGŻ-PIB udostępnia standardowe publikacje 

dla:

– gospodarstw ogółem;

– gospodarstw osób fizycznych;

– gospodarstw osób prawnych;

– gospodarstw z określonego regionu;

– gospodarstw ekologicznych.

• Ponadto, udostępniane są wyniki w skrócie

w postaci krótkich broszur.

232021-06-30 Obory



Analizy, ekspertyzy itp.

• Co rocznie IERiGŻ-PIB oraz inne instytucje wykorzystują 

dane rachunkowe do przygotowywania analiz oraz 

ekspertyz na zamówienie administracji publicznej.

• Dane wykorzystywane są również

w pracach naukowych przygotowywanych w IERiGŻ-PIB

oraz innych instutucjach.
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FADN – przyszłość:

• Środowisko.

• Zasoby.

• Integracja z innymi systemami.
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FADN – przyszłość - środowisko:

• Zużycie nawozów.

• Zużycie środków ochrony roślin.

• Odchody.

• Aktywność rolnika.
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FADN – przyszłość - zasoby:

• Woda.

• Energia.
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FADN – przyszłość - integracja z innymi 

systemami :
• IUNG.

• ARiMR.
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