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1. Wstęp 

 
NNAARRZZĘĘDDZZIIEE  --  RRoollnniicczzyy  PPrrooggrraammaattoorr  KKrreeddyyttoowwyy  ((RRPPKK)) zbudowane zostało na bazie kalkulacji 

rolniczych. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, pozwalającym 
określić  opłacalności konkretnej produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej. W RPK przygotowano 
modelowe kalkulacje 62 produkcji roślinnych i 27 produkcji zwierzęcych i osadzono w realiach cen 
poszczególnych województw w Polsce, co następuje poprzez wybór właściwego województwa. Przyjęte 
do obliczeń ceny zostały uśrednione na podstawie punktów skupu, sprzedaży oraz usług. 
Kalkulacje rolnicze są narzędziem wspierającym ocenę ilościową kredytobiorcy, którą trzeba uzupełnić 
oceną jakościową.  
Nie należy mylić faktycznych obliczeń opartych na konkretnych zaszłościach w gospodarstwie 
z kalkulacjami, które są pomocne przy prowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji. 
W narzędziu przyjęto różne opcje organizacji poszczególnych produkcji, jednakże nie są to wszystkie 
możliwe warianty. Przyjęte zostały natomiast podstawowe złożenia przekładające się na przychody 
i koszty, w szczególności: 

1) produkcja na potrzeby własne, np. pasza jest liczona na zasadzie kosztów produkcji i przychodów ze 
sprzedaży, a równolegle w kosztach produkcji uwzględniany jest zakup paszy; 

2) efekty produkcyjne w kalkulacji powstają w wyniku wskazanych przez rolnika w ankiecie założeń 
wstępnych (plonów, ilości wstawianych sztuk zwierząt, litrów mleka, stosowanych pasz itd.); 

3) kalkulacje pokazują opłacalność produkcji bez dopłat unijnych i krajowych, które doliczane są 
w rachunku wyników. 

 
Poszczególne kalkulacje obrazuj ą opłacalno ść przyj ętej jednostki produkcji w wybranym 
wariancie produkcji (ha, sztuka, cykl), natomiast p rzeliczenie przez potencjał gospodarstwa 
(liczb ę ha uprawy czy liczb ę sztuk zwierz ąt) nast ępuje w podsumowaniach zbiorczych dla  
PPRROODDUUKKCCJJII  RROOŚŚLLIINNNNEEJJ  ii   ZZWWIIEERRZZĘĘCCEEJJ  ((Ctrl + k  - PODSUMOWANIE WPROWADZONYCH 
DANYCH W  RPK (...))), z których dane przenoszone s ą do RRAACCHHUUNNKKUU  WWYYNNIIKKÓÓWW. 
 
1.1. Zastosowanie narz ędzia RRPPKK w banku 
 

1) RPK jest pomocniczym narzędziem oceny potencjału gospodarstwa rolnego (działu specjalnego 
produkcji rolnej) oraz kosztów i przychodów w celu zbadania zdolności kredytowej.  

2) Rekomenduje się, w pierwszym okresie stosowanie RPK do wniosków znanych klientów banku 
i porównywanie uzyskanych wyników z danymi przedstawionymi przez rolnika lub z monitoringu 
a w przypadku szerszego zastosowania RPK oflagowanie kredytów i systematyczną ocenę jakości 
portfela kredytów udzielonych przy wsparciu RPK. 

 
Zadaniem Narzędzia  jest wspomaganie działania Banku w ocenie produkcyjności gospodarstw rolnych 

prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym działów specjalnych produkcji rolnej. Wersja 
programu w formacie *.xxllssmm pozwala na szybkie sporządzenie analiz finansowych gospodarstw rolnych 
analizując ich profile produkcyjne.  
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2. Zawarto ść RPK - APLIKACJA RPK oparta jest na wielofunkcyjnyc h oknach dialogowych. 
Podstawowym oknem jest okno MMEENNUU  GGŁŁÓÓWWNNEEGGOO  aappll iikkaaccjj ii   RRPPKK  ––  KKRROOKK  PPOO  KKRROOKKUU  ––  SSkkrróótt   
kkllaawwiisszzoowwyy  CCttrr ll   ++  mm 

  
 

2.1. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA APLIKACJI  

 
A. [[OOkknnoo ddiiaallooggoowwee    DDaannee  rroollnniikkaa  ((pprroodduucceennttaa  rroollnneeggoo))]]   -- Podstawowe informacje nt. rolnika  

i jego gospodarstwa, w tym istotne dla metodyki narzędzia; 
B. Ankiety robocze do analizy finansowej gospodarstwa (dostępne ankiety to: ankieta zintegrowana 

z kalkulacjami rolniczymi – bezpośrednie przenoszenie danych do kalkulacji [[OOkknnoo ddiiaallooggoowwee    
PPRROODDUUKKCCJJAA  RROOŚŚLLIINNNNAA  ––  sskkrróótt   kkllaawwiisszzoowwyy  CCtt rr ll   ++  rr]]   oraz [[OOkknnoo ddiiaallooggoowwee    PPRROODDUUKKCCJJAA  
ZZWWIIEERRZZĘĘCCAA  ––  sskkrróótt   kkllaawwiisszzoowwyy  CCttrr ll   ++  zz]] ,, ankieta do weryfikacji maszyn, urządzeń i zasobów 
w gospodarstwie, zestawienie pozostałych kosztów i przychodów z gospodarstwa i spoza 
gospodarstwa oraz ankiety do druku – wypełniane w formie papierowej bezpośrednio u rolnika w 
gospodarstwie rolnym); 

CC..  Zestawienie kosztów i przychodów dla poszczególnych kalkulacji produkcji roślinnej jak 
i zwierzęcej – obrazują koszty i przychody bezpośrednie poszczególnych produkcji gospodarstwa 
w powiązaniu ze skalą tj. przeliczone przez powierzchnię uprawy, ilość zwierząt; [[ IINNFFOORRMMAACCJJEE  
WWIIDDOOCCZZNNEE  BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO  PPOO  WWYYDDRRUUKKUU  CCAAŁŁEEGGOO  RRAAPPOORRTTUU  LLUUBB  WWYYDDRRUUKKUU  
CCZZĄĄSSTTKKOOWWEEGGOO  RRAAPPOORRTTUU  lluubb  ww  ffoorrmmiiee  uupprroosszzcczzoonneejj   ww  OOKKNNIIEE  DDIIAALLOOGGOOWWYYMM  MMEENNUU  
GGŁŁÓÓWWNNEE  KKRROOKK  PPOO  KKRROOKKUU  ––  ZZAAKKŁŁAADDKKAA  nnrr  66  ––  WWeerryyff iikkaaccjjaa  wwpprroowwaaddzzoonnyycchh  ddaannyycchh  ––  
ppooddzzaakkłłaaddkkaa  nnrr  22  ((WWeerryyffiikkaaccjjaa  rroośślliinnnnaa  >>))  ii  nnrr  44  ((ZZeessttaawwiieenniiee  rroośślliinnnnaa  >>)),,  oorraazz  ppooddzzaakkłłaaddkkaa  nnrr  33  
((WWeerryyffiikkaaccjjaa  zzwwiieerrzzęęccaa  >>))    ii  55  ((ZZeessttaawwiieenniiee  zzwwiieerrzzęęccaa  >>))]]   

D. [[OOKKNNOO  DDIIAALLOOGGOOWWEE  MMEENNUU  GGŁŁÓÓWWNNEEGGOO  KKRROOKK  PPOO  KKRROOKKUU  ––  ZZAAKKŁŁAADDKKAA  nnrr   33  ––  
PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  OOBBSSZZAARROOWWEE]]  --    Wyliczenie płatności obszarowych dla gospodarstwa, 

E. [[OOKKNNOO  DDIIAALLOOGGOOWWEE  MMEENNUU  GGŁŁÓÓWWNNEEGGOO  KKRROOKK  PPOO  KKRROOKKUU  ––  ZZAAKKŁŁAADDKKAA  nnrr   44  ––  
RRAACCHHUUNNEEKK  WWYYNNIIKKÓÓWW]]  zawierające przychody produkcyjne jak pozostałe oraz koszty 
pośrednie, bezpośrednie, koszty finansowe oraz dochody spoza gospodarstwa; 

F. [[OOKKNNOO  DDIIAALLOOGGOOWWEE  MMEENNUU  GGŁŁÓÓWWNNEEGGOO  KKRROOKK  PPOO  KKRROOKKUU  ––  ZZAAKKŁŁAADDKKAA  nnrr   55  ––  
RRAACCHHUUNNEEKK  WWYYNNIIKKÓÓWW  --  PPRROOGGNNOOZZAA]]  – rachunek wyników - prognoza wg roku największego 
obciążenia lub na poszczególne lata; 

Przyciski funkcyjne zakładki 
menu  

Kolejne zakładki prowadzące 
sporządzającego KROK PO KROKU 

przez analizę gospodarstwa 
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G. [[OOKKNNOO  DDIIAALLOOGGOOWWEE  MMEENNUU  GGŁŁÓÓWWNNEEGGOO  KKRROOKK  PPOO  KKRROOKKUU  ––  ZZAAKKŁŁAADDKKAA  nnrr   66  ––  
WWEERRYYFFIIKKAACCJJAA  WWPPRROOWWAADDZZOONNYYCCHH  DDAANNYYCCHH]]   – sprawdzenie poprawności wprowadzonych 
danych w Narzędziu (RPK); 

H. [[PPLLIIKK  --  FFOORRMMUULLAARRZZ__MMOODDYYFFIIKKAACCJJEE__AAPPZZ..ppddff ]] Formularz zgłoszenia propozycji modyfikacji / 
uwag do narzędzia (RPK). Plik dostępny w pakiecie instalacyjnym APLIKACJI, jako osobny plik w 
formacie *.pdf do zapisu.  

3. Rodzaje kalkulacji w RPK 

 
Kalkulacje w narz ędziu dotycz ą produkcji ro ślinnej, zwierz ęcej i działów specjalnych produkcji 
rolnej zostały pogrupowane w ankietach i arkuszach w grupy technologiczne. 
 
Kalkulacje produkcji ro ślinnej (62 kalkulacje) w podziale na grupy:  
 

1) WWYYSSOOKKOOBBIIAAŁŁKKOOWWEE - bboobbiikk;;  ggrroocchh  ppeelluusszzkkaa;;  łłuubbiinn  bbiiaałłyy;;  łłuubbiinn  wwąąsskkoolliissttnnyy;;  łłuubbiinn  żżóółłttyy.  
 

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin WYSOKOBIAŁKOWYCH: 
 

− BÓB, CIECIERZYCA POSPOLITA, FASOLA; GROCH ZWYCZAJNY ; SOCZEWICA; SOJA  - 
zgodność 70-75% z kalkulacją produkcji GROCH PELUSZKA ; 

− LĘDŹWIAN; WYKA; SERADELA  - zgodność 70-75% z kalkulacją produkcji ŁUBIN BIAŁY . 
 

2) ZZBBOOŻŻAA - ppsszzeenniiccaa  oozziimmaa;;  ppsszzeenniiccaa  jjaarraa;;  ppsszzeennżżyyttoo  oozziimmee;;  ppsszzeennżżyyttoo  oozziimmee  --  eekkoollooggiicczznnee;;  żżyyttoo  
oozziimmee;;  oowwiieess;;  kkuukkuurryyddzzaa  nnaa  zziiaarrnnoo;;  jjęęcczzmmiieeńń  jjaarryy;;  jjęęcczzmmiieeńń  oozziimmyy. 

 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin zbożowych: 

− SORGO - KUKURYDZA  - zgodność - 95-100 % z kalkulacją produkcji KUKURYDZY NA 
ZIARNO; 

− MIESZANKI ZBOŻOWE - zgodność - 90-95 % z kalkulacją produkcji JĘCZMIEŃ JARY ;  
− PSZENŻYTO JARE  - zgodność - 90-95 % z kalkulacją produkcji PSZENICY JAREJ ; 
− ŻYTO JARE  - zgodność 90-95 % z kalkulacją produkcji PSZENICA JARA . 

 
3) WWAARRZZYYWWAA  - bbrrookkuułł;;  kkaallaaffiioorr;;  kkaappuussttaa;;  cceebbuullaa;;  ffaassoollaa  sszzppaarraaggoowwaa;;  bbuurraakk  ććwwiikkłłoowwyy;;  mmaarrcchheeww  

jjaaddaallnnaa;;  ppoorr;;  ooggóórreekk;;  ppiieettrruusszzkkaa;;  ppoommiiddoorr;;  sseelleerr;;  ssaałłaattaa;;  sszzppaarraaggii;;  bbuurraakk  ććwwiikkłłoowwyy;;  mmaarrcchheeww  jjaaddaallnnaa;;  
ppoorr;;  ooggóórreekk;;  ppiieettrruusszzkkaa;;  ppoommiiddoorr;;  sseelleerr;;  ssaałłaattaa;;  sszzppaarraaggii.. 

 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin warzywniczych: 
BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY 
 

44))  OOKKOOPPOOWWEE  --  bbuurraakk  ccuukkrroowwyy;;  bbuurraakk  ppaasstteewwnnyy;;  zziieemmnniiaakk  jjaaddaallnnyy  --  eekkoollooggiicczznnyy;;  zziieemmnniiaakk  jjaaddaallnnyy;;  
zziieemmnniiaakk  pprrzzeemmyyssłłoowwyy;;  zziieemmnniiaakk  ––  ssaaddzzeenniiaakkii..  

 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin OKOPOWYCH: 

− TOPINAMBUR  - zgodność - 80-85 % z kalkulacją produkcji ZIEMNIAK JADALNY ; 
− BRUKIEW, RZEPA  - zgodność - 80-85 % z kalkulacją produkcji BURAK PASTEWNY . 

 
55))  OOLLEEIISSTTEE  --  rrzzeeppaakk  oozziimmyy..  

 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin OLEISTYCH: 

− GORCZYCA BIAŁA I CZARNA  - zgodność - 70-80% z kalkulacją produkcji RZEPAK OZIMY ; 
− SŁONECZNIK  - zgodność 85-90% z kalkulacją produkcji RZEPAK OZIMY . 

 
66))  UUPPRRAAWWYY  NNAA  PPAASSZZĘĘ  --  kkuukkuurryyddzzaa  CCCCMM  nnaa  zziieelloonnąą  mmaassęę;;    kkuukkuurryyddzzaa  nnaa  kkiisszzoonnkkęę;;  kkoonniicczzyynnaa  

cczzeerrwwoonnaa;;  ssiiaannoo  łłąąkkoowwee  zz  lluucceerrnnyy;;  ssiiaannoo  łłąąkkoowwee  --  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo;;  ssiiaannoo  łłąąkkoowwee;;  ssiiaannoo  
łłąąkkoowwee  --  rreennoowwaaccjjaa;;  zziieelloonnkkaa  ppaassttwwiisskkoowwaa;;  ttrraawwyy  nnaa  kkiisszzoonnkkęę..  

 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin PRZEZNACZONYCH NA 
PASZĘ: 
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− ROŚLINY NA ZIELONĄ MASĘ  (ZIELONKA ) - zgodność - 95-100 % z kalkulacją produkcji 
ZIELONKA PASTWISKOWA ; 

− ROŚLINY NA SIANO (SIANO)  - zgodność - 95-100 % z kalkulacją produkcji SIANO ŁĄKOWE; 
− ROŚLINY NA KISZONK Ę (KISZONKA) - zgodność - 95-100 % z kalkulacją produkcji TRAWY 

NA KISZONKĘ Z TRAWY ŁĄKOWEJ ; 
− ROŚLINY NA SIANO Ł ĄKOWE Z ROŚLIN MOTYLKOWYCH  - zgodność - 95-100 % z 

kalkulacją produkcji SIANO ŁĄKOWE Z LUCERNY . 
 

7) WWŁŁÓÓKKNNIISSTTEE - kkoonnooppiiee;;  lleenn. 
 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin włóknistych: 
BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY 
 

88))  ZZIIOOŁŁAA  --  kkoozzłłeekk  lleekkaarrsskkii,,  mmeelliissaa,,  sseerrddeecczznniikk..  
 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin zielarskich: 
BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY 
 

99))  GGRRZZYYBBYY  --  ppiieecczzaarrkkaa,,  bboocczznniiaakk..  
 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla grzybów: 
BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY 
 

1100))  DDRRZZEEWWAA  OOWWOOCCOOWWEE  --  SSAADDYY  --  ssaadd  jjaabbłłoonniioowwyy;;  ssaadd  ggrruusszzoowwyy;;  ssaadd  cczzeerreeśśnniioowwyy;;  ssaadd  
wwiiśśnniioowwyy;;  ssaadd  śślliiwwkkoowwyy..  

 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin SADOWNICZYCH: 
BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY . 
 

1111))  KKRRZZEEWWYY  OOWWOOCCOOWWEE  --  mmaalliinnaa;;  bboorróówwkkaa;;  cczzaarrnnaa  ppoorrzzeecczzkkaa;;  ppoorrzzeecczzkkaa  cczzeerrwwoonnaa;;  aaggrreesstt;;  
ttrruusskkaawwkkaa..  

 
Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla KRZEWÓW OWOCOWYCH: 

− ARONIA - zgodność - 85-90 % z kalkulacją produkcji BORÓWKA WYSOKA. 
 
UWAGA:   
Wszystkie kalkulacje roślinne są wykonane dla 1 ha, tylko w przypadku grzybów kalkulacje są wykonane 
dla 1 m2 

 
1. Kalkulacje produkcji zwierz ęcej (27 kalkulacji): 

1) WOŁOWINA - MLEKO - BUHAJEK HODOWLANY; CIELĘ - do 150 kg; JAŁÓWKA HODOWLANA; 
KROWA MAMKA; MLEKO - Mleko - całoroczne żywienie kiszonką; Mleko - żywienie zima - 
sianokiszonka, lato - pastwisko; Mleko - żywienie zima - kiszonka, lato - TUZ + kiszonka.; OPASY – 
Opasy żywienie - TUZ; Opasy żywienie - pastwisko + TUZ; - Opasy - żywienie - ograniczona ilość 
TUZ; 

2) DRÓB - Indyczki - rzeźne - dla produkcji sprzedanej w roku.; Indyki - rzeźne - dla produkcji 
sprzedanej w roku; Drób - brojlery kurze - dla produkcji sprzedanej w roku; Drób - jaja – dla jednej 
kury nioski i produkcji sprzedanej w roku; 

3) RYBY -  KARP - dla 1 szt. – dla produkcji w roku.; PSTRĄG - dla 1 szt. – dla produkcji w roku; 
4) KOŃ REKREACYJNY;   

5) KOZY OWCE - KOZY - Mleko, żywiec - dla 1 matki; OWCE - produkcja jagniąt do 16 kg, 40 kg; 
6) TRZODA CHLEWNA  – PROSIĘTA dla jednego miotu od maciory; WARCHLAKI - do 40 kg; 

TUCZNIKI - do 105 kg - cykl otwarty; TUCZNIKI - do 105 kg - cykl zamknięty; 
7) FUTERKOWE - SZYNSZYLE - dla 1 samicy; KRÓLIK -  dla 1 samicy; 
8) PSZCZOŁY - PSZCZOŁY - produkcja amatorska - 1 rodzina /uli/, pasieka stacjonarna; PSZCZOŁY - 

produkcja profesjonalna - 1 rodzina /uli/,  pasieka mobilna. 
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UWAGA:   
Wszystkie kalkulacje zwierzęce są wykonane dla 1 szt., tylko w przypadku pszczół kalkulacje są 
wykonane dla 1 rodziny pszczelej /1 ula/ oraz dla produkcji prosiąt /trzoda chlewna/ dla jednego miotu. 

4. Wymagania techniczne 

Nazwa narz ędzia: 
NARZĘDZIE (RPK – Rolniczy Programator Kredytowy) to aplikacja stworzona na bazie programu MS 
Excel v 2003 i nowszych wersji.  
 

4.1. Wymagania techniczne 

 
Wymagania sprz ętowe:  komputer umożliwiający obsługę MS Excel v 2003 i wyżej (System operacyjny 
Windows 7 i wyżej x 64) 
Format pliku:  Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (*.xlsm).  
Opcje programu Excel:  WWłłąącczz  wwsszzyyssttkkiiee  mmaakkrraa  ii  wwyyśśwwiieettll  ppoowwiiaaddoommiieenniiaa.. 
Program Adobe Reader: wersja 11.0.19 
Miejsce na dysku:  min 15 Mb 
System operacyjny:  Microsoft Windows  7, 8, 10 i wyżej. 
Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi programu MS Excel (wprowadzanie danych, edycja 
komórek).  
 
4.2. Ustawienia programu MS Excel do pracy z Narz ędziem (RPK) 

 Ustawienia programu MS Excel wersja 2007 i 2010   
 

 
 

Wybierz – kliknij 

Wybierz – kliknij 
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5. Praca w skoroszycie – informacje ogólne 

 
 5.1. Skróty klawiszowe 

Ctrl + m   - MENU PODSTAWOWE - MENU OGÓLNE - WYKONAJ ANALIZĘ KROK PO KROKU (...); 
Ctrl + r  - MENU OGÓLNE - ANKIETY ZINTEGROWANE: PRODUKCJA ROŚLINNA - WYPEŁNIJ  
PŁODOZMIAN GOSPODARSTWA (...); 
Ctrl + z   - MENU OGÓLNE - ANKIETY ZINTEGROWANE: PRODUKCJA ZWIERZĘCA – WYPEŁNIJ 
ANKIETY POGŁOWIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ GOSPODARSTWA (...); 
Ctrl + b   - SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH (...); 
Ctrl + k   - PODSUMOWANIE WPROWADZONYCH DANYCH W  RPK (...). 
 

 

Wybierz – kliknij 

Wybierz – kliknij 

Wybierz – kliknij 

Wybierz i OK, ustawienia 
zostały zaakceptowane, 

można przystąpić do pracy 
z Narzędziem 

Wybierz – kliknij 
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5.2. Komentarze informacyjne w RPK 

Większość komórek do ręcznego wpisywania danych posiada tekstowe komentarze informacyjne, które 
podpowiadają interpretację dla wprowadzania danych.  
 

  
 
UWAGA:  
 Przy wypełnianiu danych należy się kierować komentarzami. 
 
5.3. Kolory zakładek arkuszy i komórek skoroszytu 

 
Kolor poszczególnych komórek 

   - komórki samoliczące - modyfikacja zabroniona, komórki zablokowane do edycji i zmian; 

   - pola do wypełnienia [edycji] z klawiatury; 

6. MENU GŁÓWNE – KROK PO KROKU 

Prace w narzędziu rozpoczynamy poprzez wybór menu głównego <przejd ź do ...> lub Skrót 
klawiszowy Ctrl + m  

  KLIKNIJ >  
 
Dalsza praca odbywa si ę poprzez przechodzenie za pomoc ą zakładek przez kolejne etapy (kroki) 
analizy tj.: 
 

 
 
ZAKŁADKA nr 1 (1 KROK – Ankiety do druku) 
ZAKŁADKA nr 1 (2 KROK – park maszynowy, dane rolnika, ankiety elektroniczne) 
ZAKŁADKA nr 3 (3 KROK – Płatności obszarowe) 
ZAKŁADKA nr 4 (4 KROK – Rachunek wyników) 
ZAKŁADKA nr 5 (5 KROK – Rachunek wyników – PROGNOZA) 
ZAKŁADKA nr 6 (6 KROK – Weryfikacja wprowadzonych danych) 
ZAKŁADKA nr 7 (7 KROK – WYDRUKI)  
ZAKŁADKA nr 8 (8 KROK – Instrukcje i przykłady ANALIZY) 
ZAKŁADKA nr 9 (9 KROK – Formularz modyfikacji RPK) 

Oznaczenie komórki z 
komentarzem informacyjnym.  
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WYBIERZ : Tylko w przypadku gdy 
przygotowanie danych – 

informacji ogólnych o 
gospodarstwie oraz ankiet 

wymaga wypełnienia ręcznego. 

ZAKŁADKI MENU GŁÓWNEGO..  
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7. ZAKŁADKA nr 1 (1 KROK – Ankiety do druku >) 

 
Przejście do druku ANKIET wypełnianych ręcznie. Okno dialogowe zawiera możliwość podglądu roboczego każdej 
ankiety oraz bezpośredniego wydruku: ANKIETY PRODUKCJI RO ŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ DO DRUKU; DANE  
O ROLNIKU; WYKAZ MASZYN I URZ ĄDZEŃ ORAZ ZAROBÓW W GOSPODARSTWIE DO WERYFIKACJI, 
Pozostałe dane do analizy gospodarstwa 
 
PRZYKŁADOWE OKNO WERYFIKACJI MASZYN I URZ ĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE (…) 
 

 
 
Uwaga:  Rolnik w ankiecie zaznacza czy posiada w gospodarstwie dany sprzęt, natomiast pracownik 
banku w narzędziu zaznacza odpowiednio do areału gospodarstwa rodzaj maszyn, ciągników i urządzeń.  
 
np. rolnik wypełnił, że ma 20 ha użytków rolnych do zbioru kombajnowego (zboża, kukurydza na ziarno, 
rzepak) i zaznaczył w papierowej ankiecie, że posiada kombajn wówczas pracownik w narzędziu zanaczy 
kombajn dla powierzchni do zbioru od 1-100 ha. 
 
 

 
 



Narzędzie Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) – Podręcznik użytkownika 

Strona 12 z 39 

 
 
Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaznaczenie specjalistycznych maszyn, odpowiednio do 
wypełnionych rodzajów upraw i hodowli (chowu), gdyż skutkuje to przeliczeniem odpowiednio kosztów 
pośrednich w kalkulacjach (paliwo do własnych maszyn lub wyższe koszty usług). 

8. ZAKŁADKA nr 2 (2 KROK – park maszynowy, dane rol nika, ankiety elektroniczne >) 

 
URUCHAMIA OKNO DIALOGOWE: ZWERYFIKUJ MASZYNY, URZĄDZENIA oraz ZASOBY W GOSPODARSTWIE 
(…).(na podstawie wywiadu z rolnikiem). Rzetelna weryfikacja tych informacji wygeneruje kos zty usług 
z zewnątrz w przypadku, gdy rolnik nie posiada pewnych gru p maszyn, urz ądzeń oraz zasobów 
w gospodarstwie (obornik, siła najemna, materiał si ewny, dodatkowy plon).  
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  KLIKNIJ >  

  
 

  
  
--  pprrzzyy  wwyyssttaarrcczzaajjąącceejj   wwiieeddzzyy  oottrrzzyymmaanneejj   oodd  rroollnniikkaa  wwgg  ppkktt ..  11--33  iinnffoorrmmaaccjj ii   nnlleeżżyy  wwyybbrraaćć::   
 

 - Okno informacyjne. - Wybór przenosi użytkownika do 

okna <Weryfikacja zasobów gospodarstwa  KLIKNIJ >  
 

 
 
 

Informacja dotycząca 
procedury weryfikacji parku 
maszynowego oraz zasobów  

w gospodarstwie a także 
materiału siewnego oraz 

hodowlanego. 
UWAGA: Należy się dokładnie 

zapoznać z informacjami  
w pkt. 1 -3  

WYBÓR KONIECZNY: URUCHAMIA OKNO 
DIALOGOWE: ZWERYFIKUJ MASZYNY, URZĄDZENIA 

oraz ZASOBY W GOSPODARSTWIE (…).(na podstawie 
wywiadu z rolnikiem). Rzetelna weryfikacja tych 

informacji wygeneruje koszty usług z zewnątrz  w 
przypadku  gdy rolnik nie posiada pewnych grup 

maszyn, urządzeń oraz zasobów w gospodarstwie 
(obornik, siła najemna, materiał siewny, dodatkowy 

plon). 
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 - Wybór przerywa dalszą weryfikację zasobów.  
 
 
 

 
 
WYBÓR KONIECZNY : URUCHAMIA OKNO DIALOGOWE: ZWERYFIKUJ MASZYNY, URZĄDZENIA 
oraz ZASOBY W GOSPODARSTWIE (…).(na podstawie wywiadu z rolnikiem). Rzetelna weryfikacja tych 
informacji wygeneruje koszty usług z zewnątrz w przypadku  gdy rolnik nie posiada pewnych grup 
maszyn, urządzeń oraz zasobów w gospodarstwie (obornik, siła najemna, materiał siewny, dodatkowy 
plon). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Należy wybrać odpowiednią 
maszynę w zależności od 

powierzchni gospodarstwa. 
Żródło: wywiad z rolnikiem.  
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  KLIKNIJ >  
 
WPISZ DANE ROLNIKA: (kieruj się komentarzami w komórkach do edycji) 

Informacje dotyczące wyboru 
materiału hodowlanego do 

dalszej analizy w RPK.  



Narzędzie Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) – Podręcznik użytkownika 

Strona 16 z 39 

 
 
A. WPISZ DANE ROLNIKA (producenta rolnego) 
 
Do wpisania w pierwszej części narzędzia potrzebne są wymienione niżej informacje. Jeżeli rolnik 
wypełnił je już wcześniej, np. we wniosku o kredyt nie ma potrzeby, aby je przepisywał ponownie. 
Wypełnienie tych danych może być natomiast przydatne, przy wstępnym badaniu zdolności kredytowej 
nowego klienta, którego bank zamierza pozyskać (np. podczas targów)1. 
Informacje można pozyskać poprzez wypełnienie przez rolnika ankiety, lub też w formie bezpośredniego 
wywiadu. 
 
1. Dla gospodarstwa rolnego :  
            //IImmiięę  ii  NNaazzwwiisskkoo  wwnniioosskkooddaawwccóóww//NNaazzwwaa  FFiirrmmyy  pprroodduucceennttaa  rroollnniicczzeeggoo//  
2. Wiek: więcej niż 40 lat lub mniej niż 40 lat (informacja ma znaczenie pod kątem naliczenia dopłat dla 

młodego rolnika) 
3. Okres prowadzenia gospodarstwa: mniej niż 5 lat lub więcej niż 5 lat (również informacja na potrzeby 

naliczenia dopłat w arkuszu PO) 
4. Użytki rolne własne /ha/: 
5. Użytki rolne dzierżawione /ha/: 
6. Razem użytki rolne /ha/: 
7. W tym powierzchnia do dopłat bezpośrednich /ha/: 
8. Powierzchnia gruntów z kalkulacji: 
9. Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa NIG: 
10. Miejscowość: 
11. Ulica: 
12. Kod pocztowy: 
13. Poczta: 
14. Gmina: 
15. Województwo: wwyybbóórr  pprrzzyy  ppiieerrwwsszzyymm  uurruucchhoommiieenniiuu  AApplliikkaaccjjii  RRPPKK 
16. PESEL: 
17. REGON: 
18. Seria i numer dowodu osobistego: 
19. Telefon: 
20. E-MAIL: 
21. Przedmiot kredytowania: 
22. Kwota przedsięwzięcia (dotyczy inwestycji):  

                                                 
1 W takiej sytuacji powinno się pozyskać od klienta również zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

WYBÓR KONIECZNY: Wypełnij 
część A – Dane rolnika (…). 

Należy wypełnić wg informacji 
uzyskanych od rolnika.  
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23. Wnioskowana kwota kredytu: 
24. Wykonany przez /imię, nazwisko analityka/: 
 
Wypełniając część A. RPK -  należy zzwwrraaccaaćć  uuwwaaggęę  nnaa  ppoollaa  oobblliiggaattoorryyjjnnee. 
 

WYPEŁNIJ ANKIETY - PRODUKCJA ROŚLINNA (…) - skrót klawiszowy  Ctrl + r  
 

 KLIKNIJ >  
 

 
 
Informacje uzupełnia się na podstawie ankiety wypełnionej z rolnikiem (pola dialogowe: produkcja 
roślinna: skrót klawiszowy: Ctrl + r lub przez rolnika ręcznie (ANKIETY DLA PRODUKCJI ROŚLINNEJ)  
i wywiadu z rolnikiem:  

1. Uprawy polowe i ogrodnicze, a także produkcja roślinna z zakresu działów specjalnych produkcji 
rolnej  dot. pieczarek). 

2. Rodzaj uprawy – np. pszenica ozima,  
3. Powierzchnia uprawy - np. 12,45 ha, oraz areał do dopłat bezpośrednich 12,45 ha. 
4. Określenie poziomu intensywności produkcji (wysokość plonów) lub terminu zbioru (wczesne, 

późne) lub składu pasz (pełne informacje dot. upraw w ankietach – pola dialogowe z ankietami). 
5. Organizacja produkcji - rozkład usług z zewnątrz oraz/i wykonania zabiegów agrotechnicznych 

w gospodarstwie na bazie własnych zasobów. 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ 
GRUPĘ ROŚLIN DO ANALIZY I 

WYPŁNIENIA DANYCH. 

WYBÓR KONIECZNY: Wypełnij część B – Ankiety dla 
produkcji roślinnej (...) 
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 - OKNO INFORMACYJNE – dotyczy opisów merytorycznych dla danej grupy roślin 
uprawnych. 

 
 

Wypełnij zgodnie z uzyskanymi 
informacjami od rolnika. 

POLA ZIELONE SĄ 
WYMAGALNE 

 

Okno informacyjne dla każdej 
grupy upraw. 

 

Informacja dotycząca aktualnie 
wybranej opcji dla materiału 

siewnego. W przypadku braku 
uprawy pojawi się informacja 

„brak uprawy” 
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 KLIKNIJ >  
 

 
 

 - Możliwość zmiany opcji wyboru pozyskania materiału siewnego.  
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SPRAWDZENIE INDYWIDUALNE dla ankiety dotyczącej jednej grupy roślin 

 
 

  
 

URUCHAMIA OKNO DIALOGOWE: 
ZWERYFIKUJ MASZYNY, URZĄDZENIA oraz ZASOBY W GOSPODARSTWIE (…).(na podstawie wywiadu z 
rolnikiem). Rzetelna weryfikacja tych informacji  wygeneruje ko szty usług z zewn ątrz  w przypadku  gdy rolnik 
nie posiada pewnych grup maszyn, urz ądzeń oraz zasobów w gospodarstwie (obornik, siła najemn a, materiał 
siewny, dodatkowy plon). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWDZENIE 
WPROWADZONYCH DANYCH DLA 

KONKRETNEJ GRUPY ROŚLIN 

 

WYJŚCIE Z ANKIETY BEZ  
KOREKTY . 

 

PRZEŚCIE DO ANKIETY  w celu 
wykonania KOREKT. 

 



Narzędzie Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) – Podręcznik użytkownika 

Strona 21 z 39 

 SPRAWDZENIE 
POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH DLA WSZYSTKICH ANKIET - PRODUKCJA 
ROŚLINNA I  ZWIERZĘCA. Skrót klawiszowy - Ctrl + b  
 

 
 

 - WYBIERZ ODPOWIEDNĄ ZAKŁADKĘ. 
 

 
PODSUMOWANIE zawiera wpisane dane: 
 

1. Dane rolnika,  
2. Poprawność wpisów - błędy dla produkcji roślinnej, 
3. Poprawność wpisów - błędy dla produkcji zwierzęcej, 
4. Wartość dopłat bezpośrednich, 
5. Zestawienie przychodów i kosztów dla produkcji roślinnej w gospodarstwie,  
6. Zestawienie przychodów i kosztów dla produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, 
7. Wartości dla rachunku wyników z obciążeniami w roku bazowym w tys. zł, 

W PRZYPADKU POJAWIENIA 
SIĘ W ŻÓŁTYM LUB 

NIEBIESKIM POLU  komunikatu 
"Wykryto błędy  POPRAW" 

NALEŻY  sprawdzić 
poprawność wprowadzonych 

DANYCH /WYBIERZ - PRZYCISK 
POPRAW/ 

 

PO WYKONANIU KOREKT I 
POPRAWEK -  WYBIERZ  OPCJĘ 
<ODŚWIEŻ pole dialogowe> 

 

SZCZEGÓŁOWE 
PODSUMOWANIE 

WPROWADZONYCH DANYCH 
W RPK 

 

WYBÓR OPCJONALNY: SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI 
WPROWADZONYCH DANYCH(...) 
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8. Zasoby gospodarstwa (maszyny rolnicze, materiał siewny i hodowlany), 
9. Prognoza na okres kredytowania wg roku największego obciążenia. 

 

 - WYBIERZ ODPOWIEDNĄ ZAKŁADKĘ. 
PRODUKCJA GOSPODARSTWA ROLNEGO - PRODUKCJA RO ŚLINNA /ZESTAWIENIE/  

 
 

 - WYBIERZ ODPOWIEDNĄ ZAKŁADKĘ. 
PRODUKCJA GOSPODARSTWA ROLNEGO - PRODUKCJA ZWIERZ ĘCA/ZESTAWIENIE/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKŁADKI PODSUMOWUJĄCE 
POSZCZEGÓLNE GRUPY UPRAW 

WIERSZ PODSUMOWUJĄCY 
CAŁOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ 
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WYPEŁNIJ ANKIETY - PRODUKCJA ZWIERZ ĘCA (…) - skrót klawiszowy  Ctrl + z 

   KLIKNIJ >  
 

 
 
 
Informacje uzupełnia się na podstawie ankiety wypełnionej z rolnikiem/przez rolnika (pola dialogowe: 
produkcja zwierzęca: skrót klawiszowy: Ctrl + z  lub przez rolnika ręcznie (ANKIETY DLA PRODUKCJI  
ZWIERZĘCEJ) i wywiadu z rolnikiem. 

 
1) Chów i hodowla (wszystkie kalkulacje zostały wykonane dla 1 szt. (wyjątek to pszczoły, 

kalkulacja została wykonana dla jednej rodziny pszczelej = 1 ul oraz dla produkcji prosiąt 
/trzoda chlewna/ dla jednego miotu) 

2) Rodzaj chowu/hodowli  
3) Intensywność produkcji (np. w przypadku ryb produkcja karpia oraz pstrąga, produkcja 
średniointensywna to żywienie paszami objętościowymi (śruta), natomiast produkcja 
intensywna oparta jest na paszach pełnoporcjowych). 

UWAGA:   
W przypadku produkcji zwierzęcej zwłaszcza w przypadku, zwierząt futerkowych, drobiu, pszczół, 
analityk powinien mieć wiedzę z tego zakresu.   

 

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ 
GRUPĘ ZWIERZĄT DO ANALIZY 

I WYPŁNIENIA DANYCH. 

 

WYBÓR KONIECZNY: Wypełnij część C – Ankiety 
dla produkcji zwierzęcej (...) 
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 - OKNO INFORMACYJNE – dot. danej grupy roślin uprawnych. 

 

Wypełnij zgodnie z uzyskanymi 
informacjami od rolnika. 

POLA ZIELONE SĄ 
WYMAGALNE 

 

Okno informacyjne dla każdej 
upraw hodowli. 
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URUCHAMIA OKNO DIALOGOWE: ZWERYFIKUJ MASZYNY, URZĄDZENIA oraz ZASOBY W GOSPODARSTWIE 
(…).(na podstawie wywiadu z rolnikiem). Rzetelna weryfikacja tych informacji wygeneruje kos zty usług z zewn ątrz 
w przypadku  gdy rolnik nie posiada pewnych grup ma szyn, urz ądzeń oraz zasobów w gospodarstwie (obornik, siła 
najemna, materiał siewny, dodatkowy plon).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWDZENIE 
WPROWADZONYCH 

DANYCH DLA konkretnej  
GRUPY  ZWIERZĄT 

 

PRZEŚCIE DO ANKIETY  w celu 
wykonania KOREKT. 

 

WYJŚCIE Z ANKIETY BEZ  
KOREKTY . 
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SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WPROWADZONYCH DANYCH DLA WSZYSTKICH 
ANKIET - PRODUKCJA ROŚLINNA I  ZWIERZĘCA. Skrót klawiszowy - Ctrl + b  
 

 
 

9. ZAKŁADKA nr 3 (3 KROK – Płatno ści obszarowe > 

  
 

PO WYKONANIU KOREKT I 
POPRAWEK -  WYBIERZ  OPCJĘ 
<ODŚWIEŻ pole dialogowe>  

 
W PRZYPADKU POJAWIENIA 

SIĘ W ŻÓŁTYM LUB 
NIEBIESKIM POLU  komunikatu 

"Wykryto błędy  POPRAW" 
NALEŻY  sprawdzić 

poprawność wprowadzonych 
DANYCH /WYBIERZ - PRZYCISK 

POPRAW/ 

 

SZCZEGÓŁOWE 
POSUMOWANIE 

WPROWADZONYCH DANYCH 
W RPK 
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W narzędziu wyliczana jest automatycznie, kwota należnych rolnikowi dopłat unijnych do produkcji 
(dopłat bezpośrednich) na podstawie zadeklarowanej przez rolnika w ankietach liczby ha danej uprawy 
zgłaszanej przez niego do dopłat i liczby sztuk zwierząt.  
Liczba ha wskazanych w ankietach weryfikowana jest w oknie dialogowym [DDaannee  rroollnniikkaa  ((pprroodduucceennttaa  
rroollnneeggoo))] z liczbą posiadanych i dzierżawionych użytków rolnych. Wielkości te mogą być zgodne lub też 
różnić się od siebie, tj: 
Przypadek 1 
Powierzchnia upraw = powierzchnia do dopłat bezpośrednich 
Przypadek najbardziej reprezentatywny dla analiz finansowych gospodarstwa. Przyjmuje się że rolnik do 
dopłat zgłasza taką powierzchnię działek rolnych jaką podaje do płodozmianu. Przypadek transparentny 
i klarowny niewymagający dodatkowych wyjaśnień i deklaracji.  
Przypadek 2 
powierzchnia upraw > powierzchni dopłat bezpośrednich 
Występuje wówczas, gdy rolnik dzierżawi część użytków, ale dopłaty do nich pobiera właściciel. 
Przypadek możliwy, ale niepreferowany przez rolników ponieważ producenci rolni dzierżawiąc grunt pod 
uprawę chcą jednocześnie pobierać dopłaty bezpośrednie ze względu, np. na wskaźniki kwalifikujące 
gospodarstwo do dotacji z np. z PROW 2014 – 2020.  
Przypadek 3 
powierzchnia upraw < powierzchni dopłat bezpośrednich 
Występuje, jeśli rolnik wydzierżawi komuś część użytków,ale pobiera od nich dalej dopłaty. Przypadek 
możliwy chociaż bardzo rzadki, niepreferowany przez rolników, ponieważ producenci rolni, którzy mają 
podstawowe maszyny rolnicze do uprawy nie oddają gruntów w dzierżawę. Praktycznie brak 
uzasadnienia. 
Każdy przypadek jest możliwy, ale inny aniżeli 1 wymaga interpretacji pracownika banku na podstawie 
informacji i/lub dokumentów od rolnika. 
Wszystkie pozostałe dopłaty, jakie otrzymuje rolnik , nie wskazane w Aplikacji zarówno unijne (np. 
z PROW – ONW, zalesianie, rolno- środowiskowo-klimatyczne) jak i krajowe (akcyza za p aliwo, 
materiału siewnego) nale ży dopisa ć ręcznie w oknie dialogowym RRaacchhuunneekk wwyynniikkóóww w pozycji  
„ Przychody z tytułu innych dopłat i płatno ści krajowych i unijnych” 
Biorąc pod uwagę, iż dopłaty za dany rok są wypłacane od stycznia do 30 czerwca kolejnego roku 
w narzędziu roku „x” liczone są dopłaty wg stawek roku „x-1”. Istnieje możliwość wyboru wpisu dopłat za 
dany rok (ręcznie lub automatyczne wyliczenie z RPK). 
W oknie dialogowym [[RRaacchhuunneekk  wwyynniikkóóww  -- PPRROOGGNNOOZZAA]] natomiast należy przy wierszu: 
 „-w tym przychody z tytułu dopłat bezpośrednich” wybrać rok, kierując się zasadą, iż: 

• przy analizie wniosku złożonego do 30.09 danego roku wybieramy rok „x-1” 
• przy analizie wniosku złożonego po 30.09 danego roku i uaktualnieniu narzędzia w tym zakresie 

wybieramy rok „x” 
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PŁATNOŚCI OBSZAROWE, ONW ORAZ PROGRAMY ROLNO ŚRODOWISKOWE 

 KLIKNIJ >  
 

 

10. ZAKŁADKA nr 4 (4 KROK – Rachunek wyników >) 

  

  
 
 

UZUPEŁNIJ RACHUNEK WYNIKÓW Z OBCIĄŻENIAMI (…) 

OKNO dialogowe dopłat 
bezpośrednich.  

KONIECZNIE PRZECZYTAJ OPIS !. 
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 KLIKNIJ >  
 

 
 
W narzędziu sporządzany jest Rachunek wyników z obciażeniami za bieżący rok (cały rok niezależnie od 
tego kiedy jest złożony wniosek) co należy wziąć pod uwagę uzupełniając pozycje wypełniane w nim 
ręcznie.  
W RPK w przypadku danej kalkulacji możliwe jest wybranie tylko jednej z opcji intensywności, rodzaju 
produkcji, może natomiast wystąpić przypadek, w szczególności przy produkcjach ogrodniczych, że rolnik 
będzie miał jednocześnie dwa lub więcej spośród wyjściowych rodzajów produkcji, np. część produkcji to 
kalafior wczesny, a część późny, cześć pomidora w uprawie polowej a część pod folią itp. 
 
W przypadku takiej sytuacji nale ży:  
11))  Otworzyć osobny, czysty plik z narzędziem RPK, wybrać: obowiązkowe pozycje w Danych_rolnika, 

właściwą opcję w ankiecie danej produkcji, wydrukować dla udokumentowania kalkulację oraz 
RAPORTY, w zależności od rodzaju produkcji, PPRROODDUUKKCCJJAA  RROOŚŚLLIINNNNAA  i/lub PPRROODDUUKKCCJJAA  
ZZWWIIEERRZZĘĘCCAA..  

2) Przepisać ręcznie do OOKKNNAA  DDIIAALLOOGGOOWWEEGGOO  RRAACCHHNNEEKK  WWYYNNIIKKÓÓWW  otrzymane wyniki odpowiednio 
w pozycjach przychodów i kosztów uzupełniając jednocześnie z jakiego tytułu: 

„Inne przychody pr. roślinnej z tytułu ……………………………………” 
„Inne przychody pr. zwierzęcej z tytułu ……………………………………” 
„Inne koszty pr. roślinnej z tytułu ……………………………………” 
„Inne koszty pr. zwierzęcej z tytułu ……………………………………” 
Uzupełnienie tych pozycji w Rachunku wyników wymaga jednocześnie wyjaśnienia czego one dotyczą 

w polu Komentarz pod Rachunkiem. 
 
Powyższe informacje z OOKKNNAA  DDIIAALLOOGGOOWWEEGGOO  RRAACCHHUUNNEEKK  WWYYNNIIKKÓÓWW zostaną przeniesione do  
[[OOKKNNAA  DDIIAALLOOGGOOWWEEGGOO  II  RRAAPPOORRTTUU  RRAACCHHUUNNKKUU  WWYYNNIIKKÓÓWW  --  PPRROOGGNNOOZZAA]]. W tym przypadku  
w pozycji KOMENTARZ (dotyczący obciążeń i innych różnic w stosunku do roku bazowego, należy 
ogólnie uzasadnić te różnice). W przypadku [[RRAACCHHUUNNKKUU  WWYYNNIIKKÓÓWW - PPRROOGGNNOOZZAA]],  istnieje możliwość 
ręcznej analizy dla prognozy finansowej (+15 lat). 
 
W celu uzupełnienia wyżej wymienionych pozycji w Rachunku wyników należy przeprowadzić wywiad  
bezpośredni z rolnikiem lub poprosić o wypełnienie DANYCH z zakładki „Pozostałe dane do analizy 
gospodarstwa”: 
 

7.1. - Możliwość wybrania formy 
wpisania dopłat bezpośrednich  
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1. Pozostałe przychody z tytułu…………………… 
2. Pozostałe koszty z tytułu……………………….. 
3. Przychody z tytułu innych dopłat i płatności krajowych i unijnych oprócz płatności bezpośrednich 
4. KRUS 
5. Płace i ZUS 
6. Ubezpieczenia (w tym: budynków, maszyn, upraw, zwierząt, osobowe) 
7. Zakup paliwa, oleju, opału 
8. Energia elektryczna, telefon, woda 
9. Remonty i naprawy 
10. Podatki (podatek rolny, podatek działy specjalne produkcji rolnej, inne) 
11.  Czynsze dzierżawne  
12. Inne koszty 
13. Prowizje od kredytów 
14. Odsetki od kredytów obrotowych 
15. Odsetki od kredytów inwestycyjnych 
16. Inne koszty finansowe, np. leasing 
17. Przychody spoza gospodarstwa  
18. Koszty działalności poza gospodarstwem i osobistej (w tym, np. kredyty hipoteczne i gotówkowe) 
19. Koszty utrzymania rodziny 

 
UWAGA:  
W przypadku braku możliwości pozyskania danych w rozbiciu na pozycje 4-11, można wpisać jedną 
kwotą całość kosztów stałych w pozycji „Inne koszty”. 

 KLIKNIJ >   
 

 
 

  

KLIKNIJ >  
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11. ZAKŁADKA nr 5 (5 KROK – Rachunek wyników – PROG NOZA >) 

 

 

- UZUPEŁNIJ PROGNOZĘ NA OKRES KREDYTOWANIA (…) 
 

 KLIKNIJ >  
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Prognoza na okres kredytowania robiona jest w OKNIE DIALOGOWYM [[RRaacchhuunneekk  wwyynniikkóóww  -- 
PPRROOGGNNOOZZAA]], gdzie uwzględniane są dane wg roku największego obciążenia zarówno w części 
przychodów (np. wzrost przychodów w kolejnym roku po osiagnięciu pełnej produkcyjności w drugim roku 
kredytowania lub też spadek w kolejnych latach na skutek, np. zakończenia dzierżawy), jak i kosztów (z 
zasady największe odsetki i raty). Istnieje możliwość ręcznej analizy dla prognozy finansowej w rozbiciu 
na poszczególne lata ( do+15 lat). 
 

- WYBÓR ROKU DOPŁAT BEZPOŚREDNICH 

 

8.1. – Wybór roku dopłat 
bezpośrednich  

 

Kolejne lata PROGNOZY na okres 
kredytowania wg roku 

największego obciążenia.  
Okres prognozy do 15 lat 

1. Wybór roku dopłat bezpośrednich przy analizie wniosku 
złożonego do 30.09 danego roku wybieramy rok „x-1” 

2. Przy analizie wniosku złożonego po 30.09 danego roku i 
uaktualnieniu narzędzia w tym zakresie wybieramy rok 
„x” 
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-  NAJEDŹ MYSZKĄ >  
 

 
 

12. ZAKŁADKA nr 6 (6 KROK – Weryfikacja wprowadzony ch danych >) 
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 KLIKNIJ >  
 

 
 

  KLIKNIJ >  
 

 

Wielopoziomowa możliwość 
sprawdzenia wprowadzonych 

danych w RPK 
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PRODUKCJA GOSPODARSTWA ROLNEGO - PRODUKCJA RO ŚLINNA /ZESTAWIENIE/  

 
 

PRODUKCJA GOSPODARSTWA ROLNEGO - PRODUKCJA ZWIERZ ĘCA/ZESTAWIENIE/  
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13. ZAKŁADKA nr 7 (7 KROK – WYDRUKI >) 

W zakładce Wydruki można  wydrukować całościowy raport z narzędzia lub też raporty cząstkowe 
dotyczące odpowiednio produkcji roślinnej, zwierzęcej, roslinnej i zwierzęcej, kalkulacji produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, płatności obszarpowych oraz rachunku wyników i prognozy finansowej. 
 

 
 
 

  KLIKNIJ >  
 

 WYBÓR TTaakk > WYDRUK CAŁEGO RAPORTU 

 
 
 
 

  KLIKNIJ >  
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 WYBÓR TTaakk > WYDRUK RAPORTU CZĄSTKOWEGO 
 

  KLIKNIJ >  
 

; WYBÓR TTaakk > WYDRUK RAPORTU CZĄSTKOWEGO 
 

  KLIKNIJ >  
 

; WYBÓR TTaakk > WYDRUK RAPORTU CZĄSTKOWEGO 
 
 

  KLIKNIJ >  
 

; WYBÓR TTaakk > WYDRUK RAPORTU CZĄSTKOWEGO 

  KLIKNIJ >  
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; WYBÓR TTaakk  > WYDRUK RAPORTU CZĄSTKOWEGO 
 
 

14. ZAKŁADKA nr 8 (8 KROK – Instrukcje i przykłady ANALIZY >) 

 
 

 

15. ZAKŁADKA nr 9 (9 KROK – Formularz modyfikacji R PK >) 

Formularz zgłoszenia propozycji modyfikacji / uwag do narzędzia (RPK).  
Wypełnienie tych informacji w formularzu umożliwia bieżące odnotowanie uwag oraz propozycji 
dotyczących narzędzia. W przypadku zdiagnozowania błędnego funkcjonowania skoroszytu, należy go 
przesłać wraz z wypełnionym Formularzem na adres e-mail: …………………………... 
 

Instrukcje i przykłady są dostępne 
w katalogu roboczym w osobnym 

pliku w formacie *.pdf 
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16. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW: 

 

1. Załącznik nr 1 do Podręcznika użytkownika (Rolniczy Programator Kredytowy) - WWYYKKAAZZ  WWEERRSSJJII 

22..  Załącznik nr 2 do Podręcznika użytkownika (Rolniczy Programator Kredytowy) - SSŁŁOOWWNNIIKK  PPOOJJĘĘĆĆ  

33..  Załącznik nr 3 do Podręcznika użytkownika (Rolniczy Programator Kredytowy) - SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWYY  PPRRZZYYKKŁŁAADD  

44..  Załącznik nr 4 do Podręcznika użytkownika (Rolniczy Programator Kredytowy) - FFOORRMMUULLAARRZZ  MMOODDYYFFIIKKAACCJJII  

Formularz modyfikacji znajduje się 
w osobnym pliku w formacie  

aktywnego *.pdf (z możliwością 
zapisu wprowadzonych danych) 

 


