
Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach  
(między rokiem 2011 a 2012) 

I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Tabela 2  Nasadzenia drzew i krzewów plonujących w sadach i na plantacjach wieloletnich 
Rok 

2011 2012 
Brak kol. 6 - Rok rozpoczęcia eksploatacji środka 

trwałego 

Tabela 4  Melioracje szczegółowe 
Rok 

2011 2012 
Brak kol. 7 - Rok rozpoczęcia eksploatacji środka 

trwałego 

Tabela 5  Budynki 
Rok 

2011 2012 
Brak kol. 5 - Rok rozpoczęcia eksploatacji środka 

trwałego 

Tabela 6  Budowle 
Rok 

2011 2012 
Brak kol. 5 - Rok rozpoczęcia eksploatacji środka 

trwałego 

Tabela 7  Środki transportowe 
Rok 

2011 2012 
Brak kol. 6 - Rok rozpoczęcia eksploatacji środka 

trwałego 

Tabela 8  Maszyny i urządzenia techniczne 
Rok 

2011 2012 
Brak kol. 5 - Rok rozpoczęcia eksploatacji środka 

trwałego 

Tabela 9  Zakończone ulepszenia w obcych środkach trwałych;  wartości niematerialne i 
prawne oraz kwoty produkcyjne; rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Rok 
2011 2012 

Brak kol. 6 - Rok rozpoczęcia eksploatacji środka 
trwałego 

 



Tabela 14  Zapasy materiałów do działalności operacyjnej  (z zakupów, z nieodpłatnych 
przekazań do  gospodarstwa rolnego) 

Rodzaj materiału /Rodzaj materiału /Rodzaj materiału /Rodzaj materiału /bbbb    KodKodKodKod    J.m.J.m.J.m.J.m.    IlośćIlośćIlośćIlość    
Cena jednostkowa Cena jednostkowa Cena jednostkowa Cena jednostkowa 

nettonettonettonetto    

[zł][zł][zł][zł]    [gr][gr][gr][gr]    
1 2 3 4 5 

b/ w przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20] 

Tabela 15  Produkcja roślinna w toku - cykl krótki 

Rodzaj nakładu /Rodzaj nakładu /Rodzaj nakładu /Rodzaj nakładu /bbbb    KodKodKodKod    J.m.J.m.J.m.J.m.    IlośćIlośćIlośćIlość    

Cena Cena Cena Cena 
jednostkowa jednostkowa jednostkowa jednostkowa 

nettonettonettonetto    
WartośćWartośćWartośćWartość    

[zł][zł][zł][zł]    [gr][gr][gr][gr]    [zł][zł][zł][zł]    [gr][gr][gr][gr]    

1 2 3 4 5 6 = 4 * 5 

b/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20] 

II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa 
Rolnego 

Tabela 6 (14)  Zapasy materiałów do działalności operacyjnej  (z zakupów, z nieodpłatnych 
przekazań do  gospodarstwa rolnego) 

Rodzaj materiału /Rodzaj materiału /Rodzaj materiału /Rodzaj materiału /bbbb    KodKodKodKod    J.m.J.m.J.m.J.m.    IlośćIlośćIlośćIlość    
Cena jednostkowa Cena jednostkowa Cena jednostkowa Cena jednostkowa 

nettonettonettonetto    

[zł][zł][zł][zł]    [gr][gr][gr][gr]    
1 2 3 4 5 

b/ w przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20] 

III. Książka Wpływów i Wydatków Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

– bez zmian między rokiem 2011 a 2012 

IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Informacje ogólne 
Rok 

2011 2012 
2.1. Czy gospodarstwo znajduje się na 
terenach zaliczonych do obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania 
/c: 

2.1. Czy większość użytków rolnych 
gospodarstwa znajduje się na terenach 
zaliczonych do obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania? /c: 

2.3. Czy gospodarstwo położone jest w strefie 
ograniczeń środowiskowych /d: 

2.3. Czy większość użytków rolnych 
gospodarstwa położona jest w strefie 
ograniczeń środowiskowych? /d: 



Tabela 3  Uprawy w plonie głównym (na gruntach własnych oraz dodzierżawionych na 

okres 1 roku lub więcej) –powierzchnia upraw na GO oraz TUZ/a 

Rok 
2011 2012 

Kol.3 - Powierzchnia zbioru Kol.3 - Powierzchnia uprawy 

Tabela 4  Uprawy inne - powierzchnia upraw na GO oraz w  sadach 

Rok 
2011 2012 

Kol.3 - Powierzchnia zbioru Kol.3 - Powierzchnia uprawy 

Tabela 5  Uprawy - sad owocujący na użytkach rolnych 

Rok 
2011 2012 

Kol.3 - Powierzchnia zbioru Kol.3 - Powierzchnia uprawy 

Tabela 6  Uprawy pod osłonami wysokimi, grzyby pod osłonami 

Rok 
2011 2012 

Kol.4 - Powierzchnia zbioru Kol.4 - Powierzchnia uprawy 

Tabela 7  Uprawy na ziemi dodzierżawionej na mniej niż 1 rok  oraz zakupione "na pniu"  

Rok 
2011 2012 

Kol.3 - Powierzchnia zbioru Kol.3 - Powierzchnia uprawy 

Tabela 10  Nieodpłatne przekazania z gospodarstwa rolnego 

Przedmiot przekazania /b Kod 

Ilość 
zwierząt 

(info. 
dodatkowa 
do obrotu 

stada) 

J.m. 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

[szt.] [zł] [gr] 
1 2 3 4 5 

b/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20]. 

Tabela 11  Nieodpłatne przekazania do gospodarstwa rolnego 

Wyszczególnienie /b Kod 

Ilość 
zwierząt 

(info. 
dodatkowa do 
obrotu stada) 

J.m. 
Ilość 

[szt.] [szt., kg, dt, l, ha, m3, h, km, 
tonokm] 

1 2 3 4 5 = 7 +  8 + 9 

b/ W przypadku rzeczowych środków  trwałych i WNiP wpisać przewidywaną liczbę lat 
użytkowania i rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego, przy pojazdach także 
charakterystykę (moc, pojemność, ładowność), a przy nasadzeniach leśnych wiek drzew i 
stopień zadrzewienia. W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK 
[N, P2O5, K20]. 



Tabela 13  Produkcja roślinna w toku - cykl krótki 

Rodzaj nakładu /b Kod J.m. Ilość 

1 2 3 4 

b/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20] 

Tabela 14  Produkcja roślinna w toku - cykl długi (szkółki drzew owocowych, ozdobnych, 

iglaki na choinki) 

Rodzaj nakładu, kosztu /b Kod J.m. Ilość 
Wartość netto 

[zł] 

1 2 3 4 5 

b/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20] 

Tabela 15  Środki trwałe w budowie: sady i plantacje wieloletnie   nieplonujące oraz TUZ i 

rekultywacje gruntów    

Rodzaj nakładu, kosztu /c Kod J.m. Ilość 
Wartość 

[zł] 

1 2 3 4 5 

c/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20] 

Tabela 16  Środki trwałe w budowie: założenie lasu 

Rodzaj nakładu, kosztu /b Kod J.m. Ilość 
Wartoś

ć 
[zł] 

1 2 3 4 5 

b/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20] 

V. Instrukcja Kodowania oraz Wykaz Kodów 

Wykaz 2 

Wykaz kodów: 
Rok 

2011 2012 
22-12-nn Płatność uzupełniająca do 
powierzchni upraw chmielu  
26-11-nn Płatność do uprawy tytoniu 
związana z produkcją roku   bieżącego  
26-16-nn  Płatność do uprawy rzepaku 
energetycznego  
26-17-nn  Płatność do uprawy pozostałych 
roślin energetycznych  
 

brak kodów 

Wykaz 6 

Uwagi do wykazu: 

Uwaga: Uprawy przeznaczone na zielony nawóz należy kodować kodem 64-30-00. 
Uwaga: Uprawy przeznaczone na zielonkę należy kodować kodami z grupy kodów 
61-5 (np. 61-53-00 - Zboża i mieszanki zbóż z innymi roślinami na zielonkę). 



Wykaz 7 

Wykaz kodów: 

Rok 
2011 2012 

71-90-00 Pozostałe usługi do dział. 
operacyjnej (ogólnogospodarczej) 
(np. konserwacja ogrodzenia, usługi 
księgowe) 

71-90-00 Pozostałe usługi do dział. 
operacyjnej (ogólnogospodarczej) 
(np. konserwacja ogrodzenia, usługi księgowe, 
usługi doradcze) 

VI. Instrukcja Prowadzenia Zapisów w Książkach Rachunkowych 

(str. 4) 
REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH 
RACHUNKOWYCH - WPROWADZONYCH W ROKU 2012 

Do Instrukcji prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych wprowadzono 
dodatkowe informacje dotyczące: 
• korekty danych rachunkowych (strona 9); 

• rejestracji zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego (strony: 12, 15); 

• roku rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego (strony: 12, 17, 19, 20, 42, 62); 

• rejestracji zawartość N, P2O5, K2O w nawozach mineralnych (strony: 26, 26, 42, 63); 

• rejestracji zmian w zasobach ziemi (strona 32);  

• nieodpłatnych przekazań do gospodarstwa rolnego ziemi i środków trwałych podlegających 

amortyzacji (strona 62); 

• rejestracji składek ubezpieczeniowych opłacanych za obiekty dodzierżawione oraz 

wypłaconych odszkodowań z tego tytułu (strona 44); 

• procentowego udziału poszczególnych składników przychodów (w tym OGA) 

w przychodach całkowitych gospodarstwa rolnego (strona 47); 

• upraw zakupionych na pniu (strona 58); 

• rejestracji strat losowych (strona 68). 

Uwaga: 

Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście kolorem czerwonym. 



METODYKA I ORGANIZACJA BADAŃ 

(str.9) 
Uwaga: 

Nie wolno dokonywać korekty (aktualizacji) stanu gruntów w SAiZ. Jeżeli jest taka 

konieczność, to należy właściwe ilości wykazać w SWAiZ. 

Nie wolno dokonywać korekty (aktualizacji) stanu zwierząt w SAiZ. Jeżeli zwierzęta 

hodowane są tylko na potrzeby gospodarstwa domowego to należy je na początku roku 

przekazać do domu poprzez tab. Nieodpłatne przekazania z …, w KOiZ. 

.OGÓLNE INFORMACJE O AKTYWACH i ZOBOWIĄZANIACH GOSPODARSTWA 
ROLNEGO  

(str.12-13) 
 Uwagi: 

● Rzeczowy środek trwały, którego gospodarstwo jest współwłaścicielem – w spisie 

z natury uwzględnia się tylko w takiej części, w jakiej jest on jego własnością. 

● Rzeczowy środek trwały zakupiony przez gospodarstwo na kredyt w spisie 

inwenturowym uwzględniany jest w pełnej wartości netto (bez VAT), a kwota pozostająca 

do spłacenia uwzględniana jest w zobowiązaniach gospodarstwa pod kodem kredytu. 

● Rzeczowy środek trwały zakupiony przez gospodarstwo na zasadach leasingu 

kapitałowego (finansowego) w spisie inwenturowym uwzględniany jest w pełnej wartości 

netto (bez VAT), a kwota pozostająca do spłacenia uwzględniana jest w zobowiązaniach 

gospodarstwa pod kodem środka trwałego będącego przedmiotem leasingu. 

● Rzeczowego środka trwałego użytkowanego przez gospodarstwo na zasadach 

leasingu operacyjnego lub innych umów o charakterze użyczenia nie uwzględnia się 

w spisie z natury, gdyż nie jest on własnością gospodarstwa. 

Dodatkową informacją dotyczącą środków trwałych (wprowadzoną od roku 2011) jest rok 
rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego. Jest to rok przeprowadzenia ostatniego 
remontu kapitalnego, ewentualnie zmiany funkcji środka trwałego lub rok wprowadzenia środka 
trwałego do eksploatacji przez pierwszego właściciela. W przypadku zakupu używanych 
środków trwałych, gdy powyższe informacje nie są dostępne należy podać rok produkcji, jeżeli 
również ta informacja nie jest dostępna (np. w przypadku maszyn tzw. ‘składaków’) to należy 
podać rok zakupu przez gospodarstwo rolne. Sposób ustalania informacji na temat roku 
rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego przedstawiono na poniższym schemacie. 

UWAGA: Jeśli informacje na temat punktu 1 nie są dostępne należy przejść 
do punktu 2. Jeśli informacje na temat punktu 2 nie są dostępne należy przejść 
do punktu 3. 



Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego jest to rok: 

Przeprowadzenia ostatniego remontu 
kapitalnego, ewentualnie zmiany funkcji środka 

trwałego

lub

wprowadzenia środka trwałego do eksploatacji 
przez pierwszego właściciela

1 Przeprowadzenia ostatniego remontu 
kapitalnego, ewentualnie zmiany funkcji środka 

trwałego

lub

wprowadzenia środka trwałego do eksploatacji 
przez pierwszego właściciela

1

produkcji2 produkcji2

zakupu przez gospodarstwo rolne3 zakupu przez gospodarstwo rolne3
 

 

SPIS AKTYWÓW i ZOBOWIĄZAŃ (SAiZ) 

(str.15) 
Zobowiązania (długi ciążące na gospodarstwie) kodowane mogą być kodami 

z Wykazów: „0” (za zakupione rozpoczęte inwestycje lub materiały do inwestycji), 

„1” (za zakupione środki trwałe, raty kapitałowe leasingu), „2” (nienależne dotacje, które 

gospodarstwo musi zwrócić), „4” (kredyty, pożyczki i spłaty rodzinne ciążące na 

gospodarstwie), „5” (za materiały do bieżącej produkcji), „6” (za zakupione zwierzęta), 

„7” (za zakupione usługi i pracę najemną), „8” (niezapłacone podatki, opłaty, ubezpieczenia, 

czynsze dzierżawne, odsetki od kredytów itp.) lub „95-1*” (składka KRUS). Kod 

zobowiązania musi zawsze precyzować, z jakiego tytułu dane zobowiązanie 

zaistniało. 

Tabela 2 Nasadzenia drzew i krzewów plonujących w sadach i na plantacjach wieloletnich 

(str.17) 
Dla nasadzeń plonujących istniejących w gospodarstwie, w momencie rozpoczęcia badań, 

trzeba najpierw ustalić koszt (w cenach bieżących), jaki poniesionoby na ich założenie 

i doprowadzenie do pierwszego owocowania (plonowania). W ten sposób zostaje ustalona 

"wartość początkowa". Następnie obliczoną wartość początkową należy pomniejszyć 

o dotychczasowe umorzenia, czyli o kwotę zmniejszonej wartości w czasie dotychczasowego 

użytkowania produkcyjnego (plonowania). Obliczoną w ten sposób wartość ("wartość bieżącą 

na początek roku"), należy wpisać do kolumny 4 niniejszej tabeli. W kolumnie 5 należy wpisać 

pozostałą liczbę przewidywanych lat użytkowania plantacji, a w kolumnie 6 rok rozpoczęcia 

eksploatacji. 



Tabela 4 Melioracje szczegółowe 

(str.18-19) 
Wartość bieżąca urządzeń melioracyjnych, istniejących w gospodarstwie na początek roku, 

musi być wyrażona w cenach bieżących. Aby wyliczyć wartość bieżącą, najpierw należy ustalić 

wartość początkową. Przy określaniu wartości początkowej można skorzystać z odpowiednich 

cenników lub wartości kosztorysowych, opracowanych przez instytucje zajmujące się ich 

zakładaniem. Następnie ustaloną wartość początkową należy obniżyć o umorzenie, czyli 

o wartość zużycia w czasie dotychczasowego użytkowania, a uzyskaną różnicę wstawić do 

kol. 5. W kol. 6 należy wpisać przewidywaną liczbę lat dalszego użytkowania, a w kolumnie 7 

rok rozpoczęcia eksploatacji danej melioracji. 

Tabela 7 Środki transportowe 

(str.20) 
Dla większości środków transportowych, oprócz wartości bieżącej, przewidywanej liczby lat 
dalszego użytkowania oraz roku rozpoczęcia eksploatacji, należy podać także ich 
charakterystykę (moc lub pojemność silnika, albo ładowność – wg odnośnika „c” pod tabelą). 

Tabela 14 Zapasy materiałów do działalności operacyjnej (z zakupów, nieodpłatnych 

przekazań do gospodarstwa rolnego) 

(str. 26) 

Uwaga: 

W przypadku nawozów mineralnych w kolumnie Rodzaj materiału należy wpisać 

obok nazwy nawozu mineralnego także zawartość N, P2O5, K2O wg wzoru: 

- mocznik, 46 – 0 – 0. 

Tabela 15 Produkcja roślinna w toku – cykl krótki 

(str. 26) 

Uwaga: 

W przypadku nawozów mineralnych w kolumnie Rodzaj nakładu należy wpisać 

obok nazwy nawozu mineralnego także zawartość N, P2O5, K2O wg wzoru: 

- polifoska, 12 – 12 – 12 



SPIS WYBRANYCH AKTYWÓW i ZOBOWIĄZAŃ (SWAiZ) 
(str.32) 

Uwaga: 

Aby komputer mógł ustalić stan (pominiętych w SWAiZ) środków trwałych na koniec 

roku obrachunkowego, niezbędne jest podanie przewidywanej liczby lat użytkowania 

rzeczowych środków trwałych, roku rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego 

(z wyjątkiem ziemi, drzewostanu leśnego oraz zwierząt stada podstawowego) oraz 

charakterystyki pojazdów, które zostały wprowadzone do gospodarstwa rolnego 

w momencie: 

● zakupu – w kol. ”Wyszczególnienie”, w tabeli Wydatki, 

● otrzymania z nieodpłatnych przekazań – w kol. ”Wyszczególnienie”, w tab. 11 

Książki Obrotów i Zaszłości, 

● zakończenia inwestycji w toku – w ostatnich wierszach tabeli 15 lub tabeli 17 Książki 

Obrotów i Zaszłości. 

Tabela 1 (1) Zasoby ziemi własnej 

(str.32) 

Przyczynami zmian w zasobach ziemi danej klasy lub rodzaju mogą być: transakcje 
kupna-sprzedaży, nieodpłatne przekazania „z” i „do” gospodarstwa rolnego oraz 
przeklasyfikowania związane ze zmianą użytkowania lub zmianą bonitacji gleby, potwierdzone 
wypisem z rejestru gruntów. 

Książka Wpływów i Wydatków 

Tabela Wydatki 

(str. 41) 

● Uwagi: 

● Przy zakupach oraz opłatach fakturowanych wszystkie dane potrzebne do wypełnienia 

tabeli Wydatków (kol. od 1 do 12) przepisuje się z odpowiednich faktur VAT lub VAT - RR. 

● Przy zakupach potwierdzonych paragonem z kasy fiskalnej należy przepisać nazwę 

i ilość zakupionego materiału, jego wartość brutto oraz stawkę VAT. Stawki VAT na 

poszczególne towary zakupione oznaczone są literami od A do G. Przy każdym zakupionym 

towarze, obok jego wartości brutto figuruje jedna z tych liter, a w dolnej części paragonu 

można odczytać, jakiemu % VAT odpowiada dana litera (będąca niejako symbolem dla 

danej stawki VAT). Wartość netto danego zakupu jest wyliczana przez program 

komputerowy. 

● Przy zakupach, za które nie otrzymano żadnego potwierdzenia (np. przy zakupach na 

targowisku lub od osób prywatnych), wypełnić należy kol. 1-6 oraz 8-10 i ewentualnie 12. 

W kol. 8 (stawka VAT) należy wstawić kreskę. Kol. 7 (wartość netto) nie trzeba wypełniać – 

uzupełni ją program komputerowy. W tym przypadku wartość netto równa się wartości 

brutto. 



(str. 42) 

 Uwagi: 

● Wyszczególnienie dotyczące zakupionego środka trwałego (zdatnego do użytkowania) 

oraz wartości niematerialnych i prawnych musi zawsze zawierać informację o liczbie 

przewidywanych lat użytkowania oraz roku rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego. 

Wyjątek stanowi zakup ziemi, nasadzeń leśnych, kwot produkcyjnych oraz zwierząt stada 

podstawowego, dla których informacji tej się nie podaje. 

● Przy pojazdach konieczne jest także podanie dodatkowej charakterystyki (pojemność 

silnika – dla samochodów osobowych, moc silnika – dla ciągników oraz dla samochodów 

dostawczych i ciężarowych, a ładowność – dla przyczep i naczep). 

● Przy zakupie nasadzeń leśnych należy podać gatunek drzew, ich wiek oraz stopień 

zadrzewienia. 

● Przy zakupie nawozów mineralnych należy podać zawartość procentową NPK 

[N, P2O5, K2O]. 

(str. 44) 

Uwaga: 

Podatek zapłacony za grunty dodzierżawione nie jest podatkiem dla gospodarstwa 

dodzierżawiającego, lecz zapłaconym czynszem dzierżawnym. Podobnie należy 

traktować składki ubezpieczeniowe opłacane za obiekty dodzierżawione. 

Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obiektów dodzierżawionych nie wykazujemy 

w książkach rachunkowości rolnej, gdyż przynależą one właścicielowi danego obiektu. 

Książka Obrotów i Zaszłości 

Informacje Ogólne 

(str.47) 
W pytaniu: 

1.6. dotyczącym udziału przychodów ze sprzedaży produktów rolniczych, 

przychodów z tytułu dopłat bezpośrednich oraz przychodów z działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem 

rolnym (OGA) w przychodach całkowitych gospodarstwa rolnego – należy 

określić procentowy udział poszczególnych części przychodów w przychodach całkowitych. 

Informacje na temat struktury przychodów całkowitych gospodarstwa rolnego należy 

uzupełnić na podstawie oceny rolnika. Dane deklarowane przez rolnika jako 

odpowiedzi na te pytania nie będą weryfikowane lub oceniane względem wyników 

obliczanych na podstawie danych rachunkowych. 

(str. 49) 

Do działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym 
zalicza się: 



- prace kontraktowe w rozumieniu punktu 1.6.3. to usługi świadczone przy wykorzystaniu zasobów 
gospodarstwa w rolnictwie (np. usługi rolnicze świadczone na rzecz innych gospodarstw) i poza 
rolnictwem (np. odśnieżanie, holowanie, prace związane z architekturą krajobrazu i ochroną 
środowiska). Jeżeli z zasobów gospodarstwa rolnego wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła 
robocza (np. praca zarobkowa poza gospodarstwem, dorywcza lub etatowa) to wartość 
przychodów z tego tytułu nie stanowi przychodów gospodarstwa rolnego, a tym samym nie należy 
jej uwzględniać w punkcie 1.6.3. pozostałe przychody. Utrzymywanie przez rolnika swoich 
gruntów w dobrej kulturze rolnej jest działalnością rolniczą, w związku z tym nie zalicza się do 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym; 

Tabela 7 Uprawy na ziemi dodzierżawionej na mniej niż 1 rok oraz zakupione „na pniu” 

(str.58) 

Za uprawę zakupioną „na pniu” rozumie się zakupioną uprawę, którą rozpoczął inny 
rolnik (ponosząc niektóre z kosztów, np.: przygotowania gleby pod siew, materiału siewnego, 
zaprawiania nasion, nawożenia przedsiewnego). Do zakupu „na pniu” zalicza się także 
zakupione prawo wypasu na obcych pastwiskach, zakupiony pokos z obcych łąk, zakupione 
owoce z sadu lub spod osłon wysokich, jak również zakupione grzyby, pod warunkiem, że koszt 
zbioru jest ponoszony przez Kupującego. 

Tabela 10 Nieodpłatne przekazania z gospodarstwa rolnego 

(str. 61) 
Uwagi: 

● W przypadku przekazania środka trwałego w budowie wystarczy podać tylko: opis 

przekazywanej inwestycji w toku i jej kod. Wartość bieżąca w momencie przekazania 

(równoważna w tym przypadku z ceną jednostkową) nie jest konieczna do wpisania, gdyż 

wyliczy ją program komputerowy na podstawie tabel środków trwałych w budowie. 

● W przypadku nieodpłatnego przekazania nasadzeń leśnych oraz produktów własnych 

nietowarowych wystarczy wpisać kod oraz ilość. Wartość przekazania wyceniona będzie 

normatywnie. 

● W przypadku nieodpłatnego przekazania: ziemi, budynków, budowli, środków 

transportowych, maszyn, zakończonych ulepszeń w obcych środkach trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych również wystarczy wpisać kod oraz ilość, gdyż wartość zostanie 

wyliczona przez program komputerowy na podstawie tabel środków trwałych. 

Tabela 11 Nieodpłatne przekazania do gospodarstwa rolnego 

(str.62) 

Środkom trwałym otrzymanym nieodpłatnie do gospodarstwa rolnego należy nadać 
kolejny wolny kod identyfikacyjny z danej grupy środków trwałych. Jednostką miary są sztuki lub 
ha (przy drenażu i nasadzeniach trwałych). Cena powinna odzwierciedlać ich wartość bieżącą 
(określoną według metody odtworzeniowej). W kolumnie 1 Wyszczególnienie, obok nazwy 
otrzymanego przez gospodarstwo rolne środka trwałego podlegającego amortyzacji, zawsze 
należy wpisać przewidywaną liczbę lat użytkowania w gospodarstwie rolnym, 
rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego, a przy pojazdach także ich 
charakterystykę (dla ciągników – moc w KM, dla samochodów ciężarowych i dostawczych 
– moc silnika w KM, dla przyczep i naczep – ładowność w tonach, a dla samochodów 



osobowych – pojemność silnika), a przy nasadzeniach leśnych także stopień 
zadrzewienia. Również w przypadku nasadzeń leśnych nie trzeba podawać ceny, 
gdyż komputer wycenia je na stan końcowy roku obrotowego normatywnie. 
Uwaga: 

W sytuacji gdy gospodarstwo otrzymało ziemię należy podać jej cenę (wg wyceny 

własnej rolnika). 

Tabela 13 Produkcja roślinna w toku – cykl krótki 

(str.63) 

● Uwagi: 

● Przed wypełnieniem tej tabeli należy sprawdzić, jaka powierzchnia zasiewów do zbioru 

w roku następnym zapisana jest w kol. 9 w tabelach 3 ; 4; 7 KOiZ, gdyż każdej oziminie tam 

odnotowanej musi być przypisana w tab.13 odpowiednia ilość nasion (własnych lub 

obcych). Mogą być przypisane także nawozy oraz środki ochrony roślin. 

● W przypadku nawozów mineralnych w kolumnie ‘Rodzaj nakładu’ należy wpisać 

również zawartość procentową NPK [N, P2O5, K2O]. 

● W niektórych gospodarstwach może wystąpić jesienne nawożenie gleby nawozami 

potasowymi i fosforowymi także pod uprawy jare i to także trzeba zanotować  

w tab. 13. 

● Kody w tabeli 13 mogą się powtarzać – np. nawozy fosforowe o różnych cenach. 

Tabela 19 Wykaz strat losowych  

(str.68) 

● Uwaga: 

● Straty w wyniku strat losowych należy uwzględnić nawet, jeśli nie ma ogłoszonego 

stanu klęski żywiołowej, pod warunkiem, że został uruchomiony oficjalny program 

pomocy poszkodowanym, a strata jest udokumentowana protokołem z szacowania 

szkód. 

● Do strat losowych nie zalicza się takich zdarzeń, jak: upadki zwierząt na skutek 

chorób, zniszczenie ziarna przez gryzonie, zamoknięcia (np. z powodu przeciekającego 

dachu) produktów lub materiałów do produkcji przechowywanych w magazynie itp. 

 



Zmieniono układ Aneksu (przeliczniki bez zmian). 

MASA 1 m3 NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH oraz MATERIAŁÓW DO 
PRODUKCJI wyrażona w dt 

Produkty i środki produkcji masa 1 
m3 w dt 

Produkty i środki produkcji masa 1 
m3 w dt 

Ziarna i nasiona w magazynie:  Siana:  
 pszenica 7,1 – 8,2  łąkowe luzem 0,7 
 żyto 6,6 – 7,8  z koniczyny i lucerny luzem 0,9 
 jęczmień 5,8 – 6,4  prasowane – w balotach  1,4 – 1,8 
 owies 4,0 – 5,0 Słomy:   
 kukurydza 7,0 – 8,0  luzem  0,4 – 0,6 
 nasiona traw 3,2 – 3,5  w balotach okrągłych 1,0 – 1,2 
 rzepak 7,0 – 7,5  w balotach prostokątnych 1,3 – 1,6 
 rzepik 6,8 – 7,0 Pasze treściwe:  
 słonecznik 3,9 – 4,1  śruty zbożowe 5,5 – 6,0 
 bobik 7,5 – 8,5  śruta sojowa 6,0 – 7,0 
 groch 7,8 – 8,2  otręby 1,3 – 1,5 
 wyka 7,6 – 8,0  mieszanki treściwe dla krów 

mlecznych 
5,5 – 6,5 

Korzenie i bulwy okopowych:   mieszanki pełnoporcjowe dla 
macior, tuczników i drobiu 

6,0 – 7,0 

 ziemniaki 6,3 – 7,3  wysłodki suche 3,0 – 3,5 
 buraki cukrowe 6,5 – 7,0  płatki ziemniaczane 1,4 – 1,5 
 buraki pastewne 6,3 – 7,0 Nawozy mineralne:  
 marchew pastewna 6,6 – 7,6  siarczan amonu 10 
Pasze zielone:   saletra wapniowa  10 
 zielonki zbożowe 3,2 – 3,5  mocznik 7 – 8 
 liście buraczane 3,5 – 3,7  superfosfat 9 – 11 
Kiszonki (w silosach wieżowych):    sól potasowa 9 – 12 
 z liści buraczanych  9,0  fosforan potasu 10 – 13 
 z zielonek o zawart. 20% s. m.  7,5 – 8,0  węglan wapniowy 12 – 14 
 z zielonek o zawart. 25% s. m.  6,5 – 7,0  wapno palone 10 – 12 
 z zielonek o zawart. 33% s. m.  5,0 – 5,5 Nawozy organiczne:  
 z zielonek o zawart. 45% s. m.  4,0  obornik 5 – 9 
 z kukurydzy w dojrzałości mlecznej  7,0 – 7,5  kompost 9 – 11 
 z kukurydzy w dojrzałości 
woskowej  

6,5 – 8,5  torf luzem 0,4 – 0 7 

 z kolb kukurydzy  6,8 – 8,5  torf prasowany 2,5 – 4,0 
 z ziemniaków 10,0 Materiały budowlane:  
 z wysłodków świeżych 
 

 

10,0  piasek, żwir suchy 15 
 piasek, żwir wilgotny 20 
 cement 22 – 23 

* Uwaga: dla silosów przejazdowych podane wartości trzeba obniżyć o ok. 15 – 20%. 
 


