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RóŜnice w formularzach ksiąŜek rachunkowych oraz w kodach 
(między rokiem 2008 a 2009) 

 
I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa 

Rolnego 
 

Rok Wykaz 
2008 2009 

Tabela „9” Nagłówek: 
ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA 
w OBCYCH ŚRODKACH 
TRWAŁYCH; 
WNMiP ORAZ ZAKUPIONE 
KWOTY PRODUKCYJNE; 
ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 
KOSZTÓW /a 

Nagłówek: 
ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA 
w OBCYCH ŚRODKACH 
TRWAŁYCH; 
WNiP ORAZ ZAKUPIONE 
KWOTY PRODUKCYJNE; 
ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 
KOSZTÓW /a 

Tabela „11” - było: 
66-26-00 – Cielęta od 5 
mies. do 1 roku 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 
5 mies. tuczone na białe 
mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 
5 mies. pozostałe 

- zmieniono nazwy kodów: 
66-26-00 – Cielęta od 6 
mies. do 1 roku 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 
6 mies. tuczone na białe 
mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 6 
mies. pozostałe 

Tabela „18” a/ Kwoty pienięŜne naleŜne 
gospodarstwu rolnemu od 
osób trzecich za sprzedane, 
ale jeszcze nieopłacone: 
zwierzęta, produkty, usługi, 
środki trwałe, WNMiP, kwoty 
produkcyjne, a takŜe 
przyznane subwencje i 
odszkodowania (które nie 
wpłynęły jeszcze do GR). 

a/ Kwoty pienięŜne naleŜne 
gospodarstwu rolnemu od 
osób trzecich za sprzedane, 
ale jeszcze nieopłacone: 
zwierzęta, produkty, usługi, 
środki trwałe, WNiP, kwoty 
produkcyjne, a takŜe 
przyznane subwencje i 
odszkodowania (które nie 
wpłynęły jeszcze do GR). 

Tabela „20” 'b/ Za dostarczone 
(zakupione) rolnikowi środki 
trwałe, WNMiP, materiały, 
usługi, kwoty produkcyjne 
itp. z płatnością uzgodnioną, 
wykraczającą poza okres 1 
roku.          Tu takŜe spłaty 
rodzinne obciąŜające GR. 

'b/ Za dostarczone 
(zakupione) rolnikowi środki 
trwałe, WNiP, materiały, 
usługi, kwoty produkcyjne 
itp. z płatnością uzgodnioną, 
wykraczającą poza okres 1 
roku.          Tu takŜe spłaty 
rodzinne obciąŜające GR. 

Tabela „21” 'a/ TakŜe zaliczki i zadatki 
otrzymane na poczet 
sprzedaŜy środków trwałych 
GR, WNMiP oraz kwot 

'a/ TakŜe zaliczki i zadatki 
otrzymane na poczet 
sprzedaŜy środków trwałych 
GR, WNiP oraz kwot 
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produkcyjnych. produkcyjnych. 
b/ Za dostarczone 
(zakupione) materiały i 
usługi oraz niezapłacone 
świadczenia finansowe, a 
takŜe zakupione środki 
trwałe, WNMiP oraz kwoty 
produkcyjne z płatnością 
uzgodnioną 
nieprzekraczającą 1 roku. 

b/ Za dostarczone 
(zakupione) materiały i 
usługi oraz niezapłacone 
świadczenia finansowe, a 
takŜe zakupione środki 
trwałe, WNiP oraz kwoty 
produkcyjne z płatnością 
uzgodnioną 
nieprzekraczającą 1 roku. 

 
 

II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego 
Gospodarstwa Rolnego 

 
Rok Wykaz 

2008 2009 
Tabela „3 
(11)” 

- było: 
66-26-00 – Cielęta od 5 
mies. do 1 roku 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 
5 mies. tuczone na białe 
mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 
5 mies. pozostałe 

- zmieniono nazwy kodów: 
66-26-00 – Cielęta od 6 
mies. do 1 roku 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 
6 mies. tuczone na białe 
mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 6 
mies. pozostałe 

Tabela „8 
(18)” 

a/ Kwoty pienięŜne naleŜne 
gospodarstwu rolnemu od 
osób trzecich za sprzedane, 
ale jeszcze nieopłacone: 
zwierzęta, produkty, usługi, 
środki trwałe, WNMiP, kwoty 
produkcyjne, a takŜe 
przyznane subwencje i 
odszkodowania (które nie 
wpłynęły jeszcze do GR). 

a/ Kwoty pienięŜne naleŜne 
gospodarstwu rolnemu od 
osób trzecich za sprzedane, 
ale jeszcze nieopłacone: 
zwierzęta, produkty, usługi, 
środki trwałe, WNiP, kwoty 
produkcyjne, a takŜe 
przyznane subwencje i 
odszkodowania (które nie 
wpłynęły jeszcze do GR). 

Tabela „10 
(20)” 

'b/ Za dostarczone 
(zakupione) rolnikowi środki 
trwałe, WNMiP, materiały, 
usługi, kwoty produkcyjne 
itp. z płatnością uzgodnioną, 
wykraczającą poza okres 1 
roku.         Tu takŜe spłaty 
rodzinne obciąŜające GR. 

'b/ Za dostarczone 
(zakupione) rolnikowi środki 
trwałe, WNiP, materiały, 
usługi, kwoty produkcyjne 
itp. z płatnością uzgodnioną, 
wykraczającą poza okres 1 
roku.         Tu takŜe spłaty 
rodzinne obciąŜające GR. 

Tabela „11 
(21)” 

'a/ TakŜe zaliczki i zadatki 
otrzymane na poczet 
sprzedaŜy środków trwałych 
GR, WNMiP oraz kwot 

'a/ TakŜe zaliczki i zadatki 
otrzymane na poczet 
sprzedaŜy środków trwałych 
GR, WNiP oraz kwot 
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produkcyjnych produkcyjnych 
 b/ Za dostarczone 

(zakupione) materiały i 
usługi oraz niezapłacone 
świadczenia finansowe, a 
takŜe zakupione środki 
trwałe, WNMiP oraz kwoty 
produkcyjne z płatnością 
uzgodnioną 
nieprzekraczającą 1 roku. 

b/ Za dostarczone 
(zakupione) materiały i 
usługi oraz niezapłacone 
świadczenia finansowe, a 
takŜe zakupione środki 
trwałe, WNiP oraz kwoty 
produkcyjne z płatnością 
uzgodnioną 
nieprzekraczającą 1 roku. 

 
III. KsiąŜka Wpływów i Wydatków Indywidualnego Gospodarstwa 

Rolnego 
 

- bez zmian między rokiem 2008 a 2009 
 

IV. KsiąŜka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa 
Rolnego 

 
Rok  

Wykaz 2008 2009 

Informacje 
ogólne 

Przypis /b: kod ‘4 - brak 
takich terenów w kraju lub 
regionie’ 
 
2.2. Czy gospodarstwo objęte 
jest programem funduszy 
strukturalnych /c: 
 
 
 
 
 
 
 
Przypis /e: 
'e/ Za osłony wysokie uwaŜa 
się: wszystkie szklarnie i 
trwałe inspekty, a takŜe  
tunele foliowe, które 
ogrzewano choćby przez 
część roku (nie wlicza się 
tuneli foliowych 
nieogrzewanych, kloszy 
ogrodniczych, przenośnych 
inspektów). 
 

usunąć - nieaktywny na 
terenie Polski  
 
„Wyszarzane” – brak 
moŜliwości wyboru. Teren 
całego kraju jest objęty 
celem 6. Konwergencja 
Przypis /c: Fundusze 
strukturalne 
6. (kod FADN) – teren 
całego kraju objęty jest 
celem ‘Konwergencja’ 
 
 
Przypis /e: 
'e/ Za osłony wysokie uwaŜa 
się: wszystkie szklarnie i 
trwałe inspekty, a takŜe 
tunele foliowe, których 
wysokość umoŜliwia wejście 
osób i wykonywanie pracy. 
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Tabela „1” Jednostka miary dla 
stołowania i zamieszkiwania 
„dni” 

Jednostka miary dla 
stołowania i zamieszkiwania 
„osobodni” 

Tabela „2” Kol. uŜytki 
rolne/odłogi/zamierzone 
przez rolnika 
Kol. uŜytki rolne/odłogi/w 
ramach programów 
krajowych 
Kol. uŜytki rolne/odłogi/w 
ramach programów UE 
Kol. uŜytki 
rolne/odłogi/razem 
 
 

Nie ma 
 
 
Nie ma 
 
 
Nie ma 
 
Kol. uŜytki rolne/ugory i 
odłogi/razem 
Kol. uŜytki rolne/ugory na 
GO 
Kol. uŜytki rolne/ugory na 
TUZ 
Kol. uŜytki rolne/odłogi 
+ 
Nowe przypisy 
d/ Grunty orne czasowo nie 
uŜytkowane, które pozostają 
w dobrej kulturze oraz które 
kwalifikują się do 
otrzymania dotacji i innego 
wsparcia finansowego. W 
trakcie ugorowania mogą 
pozostawać w „czarnym 
ugorze” (zaorane, ale 
nieobsiane) lub w „ugorze 
zielonym” (obsiane 
roślinami pastewnymi do 
zaorania), albo teŜ mogą 
być obsiane roślinami o 
przeznaczeniu nierolniczym 
(np. rzepakiem na olej 
napędowy). 
e/ Trwałe łąki 
niewykorzystywane juŜ do 
produkcji, które pozostają w 
dobrej kulturze oraz które 
kwalifikują się do 
otrzymania dotacji i innego 
wsparcia finansowego. 
f/ Powierzchnia uŜytków 
rolnych, nie uprawiana w 
roku obrachunkowym, nie 
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kwalifikująca się do 
otrzymania dotacji i innego 
wsparcia finansowego. 
+ Zmiana ‘numeracji’ 
przypisów 
 

Uwaga: kol. 3 i 9 - zawsze z 
dwoma miejscami po 
przecinku (0,00), kol. 5 i 7 - 
w pełnych dt, po przecinku 
tylko w uzasadnionych 
przypadkach (patrz 
instrukcja); jeśli nie było 
zbioru w kol. 5 i 6 wstawić 0; 
kol. 9 - wypełnić w końcu 
roku obrachunkowego. 

Uwaga: kol. 3 i 9 - zawsze z 
dwoma miejscami po 
przecinku (0,00), kol. 6 i 8 - 
w pełnych dt, po przecinku 
tylko w uzasadnionych 
przypadkach (patrz 
instrukcja); jeśli nie było 
zbioru w kol. 5 i 6 wstawić 
0; kol. 9 - wypełnić w końcu 
roku obrachunkowego. 

Tabela „3” 

'a/ Bez upraw 
przeznaczonych na cele 
nieŜywnościowe na gruntach 
wyłączonych z produkcji w 
ramach programów 
specjalnych. 

'a/ Bez upraw 
przeznaczonych na cele 
nieŜywnościowe na gruntach 
wyłączonych z produkcji. 

[a] Uprawy na GO 
wyłączonych z produkcji w 
ramach programów 
specjalnych 

[a] Uprawy na GO 
wyłączonych z produkcji 

Tabela „4” 

Uwaga: kol. 3 i 9 - zawsze z 
dwoma miejscami po 
przecinku (0,00), kol. 5 i 7 - 
w pełnych dt, po przecinku 
tylko w uzasadnionych 
przypadkach (patrz 
instrukcja); jeśli nie było 
zbioru w kol. 5 i 6 wstawić 0; 
kol. 9 - wypełnić w końcu 
roku obrachunkowego. 

Uwaga: kol. 3 i 9 - zawsze z 
dwoma miejscami po 
przecinku (0,00), kol. 6 i 8 - 
w pełnych dt, po przecinku 
tylko w uzasadnionych 
przypadkach (patrz 
instrukcja); jeśli nie było 
zbioru w kol. 5 i 6 wstawić 
0; kol. 9 - wypełnić w końcu 
roku obrachunkowego. 

a/ Za osłony wysokie uwaŜa 
się: wszystkie szklarnie i 
trwałe inspekty, a takŜe  
tunele foliowe, które 
ogrzewano choćby przez 
część roku (nie wlicza się 
tuneli foliowych 
nieogrzewanych, kloszy 
ogrodniczych, przenośnych 
inspektów). 

a/ Za osłony wysokie uwaŜa 
się: wszystkie szklarnie i 
trwałe inspekty, a takŜe  
tunele foliowe, których 
wysokość umoŜliwia wejście 
osób i wykonywanie pracy. 

Tabela „6” 

'b/ W przypadku upraw 'b/ W przypadku upraw 
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grzybów pod osłonami, za 
osłony ogrzewane uwaŜa się 
równieŜ zaadaptowane 
budynki i budowle. 

grzybów pod osłonami, za 
osłony uwaŜa się równieŜ 
zaadaptowane budynki i 
budowle. 

Tabela „7” Uwaga: kol. 3 i 9 - zawsze z 
dwoma miejscami po 
przecinku (0,00), kol. 5 i 7 - 
w pełnych dt, po przecinku 
tylko w uzasadnionych 
przypadkach (patrz 
instrukcja); jeśli nie było 
zbioru w kol. 5 i 6 wstawić 0; 
kol. 9 - wypełnić w końcu 
roku obrachunkowego. 

Uwaga: kol. 3 i 9 - zawsze z 
dwoma miejscami po 
przecinku (0,00), kol. 6 i 8 - 
w pełnych dt, po przecinku 
tylko w uzasadnionych 
przypadkach (patrz 
instrukcja); jeśli nie było 
zbioru w kol. 5 i 6 wstawić 
0; kol. 9 - wypełnić w końcu 
roku obrachunkowego. 

Tabela „8” - było: 
66-26-00 – Cielęta od 5 mies. 
do 1 roku 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 5 
mies. tuczone na białe mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 5 
mies. pozostałe 

- zmieniono nazwy kodów: 
66-26-00 – Cielęta od 6 
mies. do 1 roku 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 
6 mies. tuczone na białe 
mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 6 
mies. pozostałe 
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V. Instrukcja Kodowania oraz Wykaz Kodów  
 
Uwagi do wykazów: 
Wykaz 2 

Uwaga: Od 2009 roku szczególną uwagę naleŜy zwrócić na kody 
z grupy 2 – „Dotacje, wsparcie i rekompensaty”. Kody z tej 
grupy zostały zmodyfikowane.  
Uwaga: W przypadku płatności uzupełniających do powierzchni 
roślin podstawowych  
( kod 22 - 11 - nn) wykaz roślin objętych płatnością musi być 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w 
ramach systemów wsparcia bezpośredniego. PowyŜszych 
płatności nie naleŜy kodować kodem 22-19-nn „Płatność 
uzupełniająca do powierzchni upraw pozostałych roślin”.  
Uwaga: Dotacje do produkcji ekologicznej naleŜy kodować 
kodem 23-11-nn, z grupy kodów 23 – 1 - „Płatność 
rolnośrodowiskowa”. 
Uwaga: Dotacje z tytułu korzystania z usług doradczych naleŜy 
kodować kodem 27-13-nn. 
Uwaga: Dotacje dla rolników wytwarzających produkty 
uczestniczące w systemach jakości Ŝywności naleŜy kodować 
kodem 27-14-nn. 
Uwaga: Koszty transakcyjne naleŜy kodować kodem dotacji do 
pozostałych kosztów produkcji  
27 – 19 - nn 
Uwaga: Dotacje do nasadzenia roślin energetycznych: wierzby, 
ślazowca pensylwańskiego, topoli, miskanta naleŜy kodować 
kodem 28-12-nn – Dotacje do załoŜenia upraw trwałych. 
Uwaga: Dotacje do budowy płyty obornikowej oraz zbiornika na 
gnojówkę naleŜy kodować kodem 28-14-nn – Dotacje do 
budowy / remontu kapitalnego budynków i budowli 
gospodarstwa rolnego. 
Uwaga: Rekompensaty za zrzeczenie się prawa do limitu 
produkcji mleka naleŜy kodować kodem  
29-61-nn natomiast rekompensaty za utratę prawa do uprawy 
buraka cukrowego kodem 29-62-nn. Kod rekompensaty za 
utratę prawa do uprawy buraka cukrowego obejmuje równieŜ 
płatności z tytułu pomocy restrukturyzacyjnej dla plantatorów 
buraków cukrowych i podmiotów świadczących usługi 
plantatorom buraków cukrowych, którzy zostali objęci wnioskami 
restrukturyzacyjnymi złoŜonymi przez producentów cukru. 

 

Wykaz 4  
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Uwaga:  Kodami 41-12-nn, 41-22-nn, 41-32-nn, 41-42-nn, 41-
52-nn naleŜy kodować kredyty zaciągnięte w celu zarówno 
zakupu jak i  budowy budynków i budowli. 
 

Wykaz 6  
Uwaga: Rzepak energetyczny naleŜy kodować kodem 61-35-51. 

Natomiast pozostałe rośliny energetyczne kodem 61-35-59.  

Uwaga: Strusie naleŜy kodować kodem pozostałego drobiu 66-69. 

 
 

Stan na rok Wykaz 

2008 2009 
Wykaz „2”  Wykaz „2” został 

całkowicie zmieniony! 
61-35-50 Rośliny 
energetyczne 
Nie było tych kodów 

Brak tego kodu  
 
61-35-5 Rośliny 
energetyczne 
 
61-35-51 Rzepak 
energetyczny 
 
61-35-59 Pozostałe rośliny 
energetyczne 
 

Wykaz „6” 

- było: 
66-26-00 – Cielęta od 5 
mies. do 1 roku 
66-27 Cielęta ogółem 
poniŜej 5 mies. 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 
5 mies. tuczone na białe 
mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 
5 mies. Pozostałe 
66-99 Pozostałe zwierzęta 
ogółem (np. kucyki, strusie. 
daniele, jedwabniki, gołębie, 
ptaki łowne w chowie 
fermowym) 

- zmieniono nazwy kodów: 
66-26-00 – Cielęta od 6 
mies. do 1 roku 
66-27 Cielęta ogółem 
poniŜej 6 mies. 
66- 27-10 – Cielęta poniŜej 
6 mies. tuczone na białe 
mięso 
66-27-90 – Cielęta poniŜej 
6 mies. Pozostałe 
66-99 Pozostałe zwierzęta 
ogółem (np. kucyki, daniele 
jedwabniki, gołębie, ptaki 
łowne w chowie fermowym) 
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Instrukcja prowadzenia zapisów w ksiąŜkach rachunkowych 
 
Ogólne informacje: 
Def: Rzeczowe środki trwałe charakteryzują się tym, Ŝe uczestniczą w wielu 
cyklach produkcyjnych. W przypadku maszyn i urządzeń technicznych do 
środków trwałych zalicza się te, których wartość początkowa w cenach 
bieŜących, czyli cena nabycia lub wytworzenia identycznego lub zbliŜonego 
środka trwałego, wynosi co najmniej równowartość 300 euro. 
 
SAiZ  
Tabela 9 - Zakończone ulepszenia w obcych środkach trwałych; Wartości 
niematerialne i prawne oraz kwoty produkcyjne; Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 
 
W przypadku kwot produkcyjnych kol. 4 (przewidywana liczba lat dalszego 
uŜytkowania) powinna pozostać niewypełniona, gdyŜ kwoty nie podlegają 
amortyzacji.  
 

Tabela 11 – Zwierzęta 

• Cielęta tuczone na białe mięso – to cielęta specjalnie tuczone, przeznaczone 
do uboju przed upływem 6 miesięcy. 

 
Strusie naleŜy rejestrować w części tabeli przeznaczonej dla pozostałego drobiu. 

Tabela 22 - Rozliczenia przychodów przyszłych okresów 

Przewidywana liczba lat rozliczania (kol. 4) powinna być zgodna z okresem 
uŜytkowania środka trwałego, którego dotyczyła dana dotacja. 
 
Przykład: rolnik w 2008 roku otrzymał decyzję o przyznaniu dotacji na 
budowę budynków inwentarskich w ramach PROW 2007 - 2013. Dotacja 
wynosiła 70 000 zł. By zapewnić współmierność przychodów i kosztów 
postanowił otrzymaną kwotę włączać do rachunku przychodów w ciągu 
kolejnych 10 lat, czyli po 7 000 zł rocznie. PoniewaŜ nowe i 
modernizowane środki trwałe amortyzuje się od następnego roku 
obrachunkowego, stąd takŜe dotacje do inwestycji otrzymane w danym 
roku włączane są do przychodów od roku następnego. W związku z tym na 
stanie początkowym roku 2009 wartość bieŜąca dotacji wynosi nadal 
70 000 zł, a liczba laty rozliczania 10. Natomiast w 2010 roku w SAiZ 
wartość bieŜąca dotacji będzie wynosiła 63 000 zł, a pozostała liczba lat 
rozliczania 9. 
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KWiW 

WPLYWY 

• Jeśli wystąpiła sprzedaŜ z pełnym odroczeniem płatności lub 

przyznano kredyt, poŜyczkę, odszkodowanie czy dotację, a 
pieniędzy w danym miesiącu nie otrzymano → to muszą zostać 

wypełnione, w danym wierszu, tylko kolumny: od 1 do 9, 
a w kolumnie 13 → naleŜy wpisać kod 2 (pozostaje naleŜność). 

Kolumny 14 nie wypełniamy. W przypadku przyznanych kredytów, 

poŜyczek, odszkodowań i dotacji w kol. 8 (stawka VAT) wstawić 

naleŜy kreskę, a wartość w kol. 7 (netto) równa się wartości w kol. 9 

(brutto). 

 
W przypadku wpłat pienięŜnych z tytułu odszkodowań lub dotacji 
wypełnić naleŜy tylko kolumny: 1, 2, 3, 10 lub 11, a takŜe kol. 13 i 14. W 
kol.13 naleŜy wpisać kod 3 (zwrot naleŜności), a w kol. 14 Lp. i numer 
miesiąca, w którym odszkodowanie lub dotację przyznano. W przypadku 
wpłat pienięŜnych z tytułu dotacji do inwestycji w kol. 2 naleŜy dodatkowo 
określić przewidywaną liczbę lat rozliczania otrzymanej dotacji do 
przychodów gospodarstwa. Określając przewidywaną liczbę lat rozliczenia 
otrzymanej dotacji do przychodów przyszłych okresów, naleŜy brać pod 
uwagę okres uŜytkowania środka trwałego, którego dana dotacja 
dotyczyła. W przypadku dotacji obejmującej wiele środków trwałych w 
momencie określenia liczby lat rozliczania dotacji naleŜy wziąć pod uwagę 
okres uŜytkowania środka trwałego o największym udziale wartościowym 
w danej dotacji. 

WYDATKI 

Gdy zakupiono ziemię zmeliorowaną i obsadzoną sadem, to transakcję 
taką naleŜy zapisać w kilku wierszach, w podziale na: 
• zakup samej ziemi, 
• zakup urządzeń melioracyjnych, z podziałem na ich rodzaje, 
• zakup nasadzeń owocujących w podziale na gatunki drzew i 
krzewów, 
• zakup nasadzeń nie owocujących (inwestycji w toku), równieŜ w 
podziale na gatunki drzew i krzewów. 
Podobnie naleŜy postąpić w przypadku zakupu ziemi wraz z uprawą, np. 
oziminami. Taką transakcję naleŜy podzielić na: 
• zakup samej ziemi, 
• zakup urządzeń melioracyjnych, z podziałem na ich rodzaje, 
• zakup uprawy „na pniu”. 
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KOiZ 
Informacje ogólne 
2.3. połoŜenie gospodarstwa w strefie ograniczeń środowiskowych 
– chodzi o określenie czy większość uŜytków rolnych gospodarstwa połoŜona 

jest na obszarach chronionych kwalifikujących się do płatności w 
związku z ustanowieniem obszarów NATURA 2000 oraz z wdraŜaniem 
Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). W skład sieci Natura 2000 
wchodzą dwa rodzaje obszarów:  
• Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczone dla ochrony 

zagroŜonych gatunków ptaków;  
• Specjalne Obszary Ochrony (SOO) wyznaczone dla ochrony 

zagroŜonych siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin 
wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej.  

Obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000 ustanowiane są przez 
Rząd Polski w drodze rozporządzenia. Uwaga: obszary OSO i SOO mogą 
się pokrywać. 

Wykazy obszarów na których obowiązują ograniczenia w związku z 
wdraŜaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej znajdują w Regionalnych Zarządach 
Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl). 
 
2.4. powierzchnia pod osłonami wysokimi – chodzi o powierzchnię osłon 

wysokich będących w danym roku w dyspozycji gospodarstwa. Za 
osłony wysokie uwaŜa się: wszystkie szklarnie i trwałe inspekty, a takŜe 
tunele foliowe, których wysokość umoŜliwia wejście osób i wykonywanie 
pracy. Powierzchnia osłon wysokich nie musi być w pełni wykorzystana. 
Przy osłonach wysokich piętrowych liczy się powierzchnia tylko jednego 
poziomu. Powierzchnię liczy się po obwodzie poszczególnych osłon, wraz 
ze ścieŜkami i pomieszczeniami pomocniczymi dla produkcji.  

Tabela 2 - Powierzchnia ziemi wg tytułu i sposobu uŜytkowania 

Pod pojęciem „ugory na GO” rozumieć naleŜy grunty orne czasowo nie 

uŜytkowane, które pozostają w dobrej kulturze oraz które kwalifikują się do 

otrzymania dotacji i innego wsparcia finansowego. W trakcie ugorowania 

mogą pozostawać w „czarnym ugorze” (zaorane, ale nieobsiane) lub w 

„ugorze zielonym” (obsiane roślinami pastewnymi do zaorania), albo teŜ mogą 

być obsiane roślinami o przeznaczeniu nierolniczym (np. rzepakiem na olej 

napędowy). 

Pod pojęciem „ugory na TUZ” naleŜy rozumieć trwałe łąki niewykorzystywane 

juŜ do produkcji, które pozostają w dobrej kulturze oraz które kwalifikują się 

do otrzymania dotacji i innego wsparcia finansowego. 
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Odłogi to powierzchnia uŜytków rolnych, nie uprawiana w roku 

obrachunkowym, nie kwalifikująca się do otrzymania dotacji i innego wsparcia 

finansowego. 

Pojęć ugory i odłogi nie naleŜy mylić z pojęciem nieuŜytków. NieuŜytki to 

grunty nie będące w dobrej kulturze rolniczej, nie nadające się bez zabiegów 

rekultywacyjnych do uŜytkowania rolniczego. Zgodnie z opisem w odnośniku h 

(podanym pod tabelą) nieuŜytki wchodzą do pozostałych gruntów (kol. 12). 

Tabela 3 - Uprawy w plonie głównym (na gruntach własnych…) 

Uwagi: 

● Do przeliczenia masy siana na zielonkę stosuje się mnoŜnik 5. 

● W przypadku, gdy rolnik nie zbiera słomy po kombajnowaniu (gdy ją 

rozdrabnia i przyoruje), naleŜy w kol.8 „Zbiór produktu ubocznego”  

wpisać „0”. 

● Zbiory (kol. 6 i kol. 8) powinny być określane w decytonach (dt), a 

plony (kol. 5 i kol. 7) w dt/ha (1 decytona = 1 kwintal = 100 kg), a w 

uzasadnionych przypadkach – z jednym, lub dwoma miejscami po 

przecinku. W przypadku warzyw sprzedawanych bez określenia wagi 

(np. pęczki, sztuki), kolumny zbiór moŜna nie wypełniać. Dla 

kwiatów oraz nasienników i rozsadników naleŜy wpisać tylko 

powierzchnię uprawy. 

● Przy zbiorach i plonach drobnych nasion lub nasion o wysokich 

cenach (zwłaszcza z upraw o małej powierzchni) zbiór naleŜy 

określać z jednym, a plon z dwoma miejscami po przecinku. 

Tabela 6 - Uprawy pod osłonami wysokimi, grzyby pod osłonami 

Tabela przeznaczona jest do ewidencji wielkości powierzchni i zbiorów 
upraw pod osłonami wysokimi oraz do ewidencji wielkości powierzchni i 
zbioru grzybów pod osłonami.  

Za osłony wysokie uwaŜa się wszystkie szklarnie i trwałe inspekty, 

a takŜe tunele foliowe, których wysokość umoŜliwia wejście osób i 

wykonywanie pracy. 

Tabela 8 - Zwierzęta (własne + obce w odchowie) – miesięczne stany zwierząt 

Uwaga: 

W tabeli 8 nie ewidencjonujemy ryb. 
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Tabela 21 - UŜytkowane kwoty i limity produkcyjne w roku 

obrachunkowym 

W tabeli tej naleŜy wpisać (tylko ilościowo) następujące limity i kwoty 

produkcyjne (kody z grupy 18-4x-xx):  

1. Te, które gospodarstwo posiadało na stan początkowy roku 

obrachunkowego (SAiZ tab. 9 [b]). 

2. Te, które gospodarstwo dostało nieodpłatnie w roku bieŜącym z 

dodatkowej puli instytucji skupującej lub przerabiającej produkt objęty 

limitem. 

3. Te, które gospodarstwo dostało nieodpłatnie w roku bieŜącym od 

osób trzecich (z daru). 

4. Te, które gospodarstwo zakupiło w roku bieŜącym. 

5. Te, które gospodarstwo dodzierŜawiło (odpłatnie bądź nieodpłatnie). 

W przypadku gdy w gospodarstwie nastąpiła sprzedaŜ, oddzierŜawa lub 

nieodpłatne przekazanie z gospodarstwa rolnego limitów i kwot 

produkcyjnych naleŜy odpowiednio o tę ilość pomniejszyć zapis w 

konkretnym wierszu, np. na stan początkowy roku obrachunkowego 

gospodarstwo posiadało 10 000 kg limitu produkcji mleka, a w ciągu roku 

sprzedano 3 000 kg, to w tej tabeli naleŜy zaewidencjonować 7 000 kg. 

 


