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Zmiany w algorytmach naliczaj ących i testuj ących oraz w 
Aplikacji Polski FADN na rok 2010 

1. Zmiany w algorytmach naliczaj ących oraz uwagi metodyczne: 
Adam SMOLIK 

1.1. Aplikacja Polski FADN umo Ŝliwia  gromadzenie danych w tabelach, które nie zostały 
ujęte w wydrukowanych Ksi ąŜkach Rachunkowo ści Rolnej. S ą to: 

1.1.1. Wycena własnych gruntów rolnych na dzień 01.01 w tab. Informacje Ogólne, w SAiZ. 

1.1.2. Struktura przychodów całkowitych gospodarstwa rolnego w tab. Informacje Ogólne, w KOiZ. 

 

Informacje na temat struktury przychodów całkowitych gospodarstwa rolnego w tabeli „Informacje Ogólne, w KOiZ 

(pytania 1.6.1., 1.6.2. oraz 1.6.3.)” naleŜy 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. 

SprzedaŜ produktów rolniczych zakupionych spoza gospodarstwa w celu ich dalszej odsprzedaŜy jest traktowana 

jako działalność handlowa, pozarolnicza, a więc nie naleŜy jej zaliczać do przychodów gospodarstwa rolnego. 

Dopłaty bezpośrednie w rozumieniu punktu 1.6.2. to dopłaty do działalności operacyjnej gospodarstwa, a więc 

JPO, UPO, dopłaty związane i niezwiązane z produkcją roku bieŜącego, dotacje do kosztów, pozostałe dotacje 

do działalności operacyjnej (np. wspieranie gospodarstw niskotowarowych). Do dopłat bezpośrednich nie 

zaliczamy: dopłat do wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowych. Tym samym przychody z tytułu np. 

dopłat do tytoniu: płatności do uprawy tytoniu związanej z produkcją roku bieŜącego (kod 26-11-nn) oraz płatności 
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do uprawy tytoniu niezwiązanej z produkcją (kod 26-21-nn) naleŜy uwzględnić w punkcie 1.6.2 dopłaty 

bezpośrednie. 

Prace kontraktowe w rozumieniu punktu 1.6.3. to usługi świadczone przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa 

w rolnictwie i poza rolnictwem. JeŜeli 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 naleŜy jej uwzględniać w punkcie 1.6.3. 

pozostałe przychody. 

Więcej informacji na temat struktury przychodów całkowitych gospodarstwa rolnego zamieszczono w 

‘Instrukcji prowadzenia zapisów w KsiąŜkach rachunkowych na rok 2011’ dostępnej na 

http://www.fadn.pl/ w zakładce Metodologia \ Formularze ksiąŜek, strony 44-46. 

1.1.3. Powierzchnia wykorzystana przynajmniej raz w roku pod uprawę warzyw i/lub truskawek pod osłonami [m2] w tab. 
Informacje Ogólne, w KOiZ. 

1.1.4. Powierzchnia wykorzystana przynajmniej raz w roku pod uprawę kwiatów pod osłonami [m2] w tab. Informacje 
Ogólne, w KOiZ. 

1.1.5. Wycena własnych gruntów rolnych na dzień 31.12 w tab. Informacje Ogólne, w KOiZ (sprecyzowano datę wyceny 
w stosunku do wersji wydrukowanej). 

PowyŜsze modyfikacje tabel w Aplikacji Polski FADN spowodowane są koniecznością zebrania dodatkowych 
danych wymaganych przez Komisję Europejską. Bardzo prosimy o odpowiednie wypełnienie tabel. 

1.2. Aplikacja Polski FADN umo Ŝliwia  gromadzenie danych przy pomocy kodów, które nie 
zostały uj ęte w wydrukowanej Instrukcji kodowania oraz wykazie kodów na rok 2010 . 
Są to: 

1.2.1. 26-31-nn Płatność do krów 

1.2.2. 26-32-nn  Płatność do owiec 

1.2.3. 26-33-nn  Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych 

1.2.4. 26-39-nn  Pozostałe wsparcie specjalne 

1.2.5. 29-16-nn  Wsparcie dla producentów mleka 

1.2.6. 61-33-40 Soja oleista 

1.2.7. 61-57-00 Mieszanki motylkowych z trawami 

1.2.8. 69-31-00 Wyroby rękodzielnicze 

1.2.9. 83-27-00 Ubezpieczenie plantacji wieloletnich 
(np. drzew i krzewów od ujemnych skutków przezimowania) 

Prosimy o odpowiednie przekodowanie kodów z ksiąŜek rachunkowości rolnej na rok 2010 na te obowiązujące w 
aplikacji Polski FADN w wersji na rok 2010 (np., jeśli płatność do krów w ramach wsparcia specjalnego została 
zapisana w wersji papierowej pod kodem „29-19-03 - Pozostałe dotacje i wsparcie”, to prosimy ją przekodować 
na wydzielony kod „26-31-01 - płatność do krów”). 

1.3. W Aplikacji Polski FADN niedopuszczone  są kody, które zostały uj ęte w wydrukowanej 
Instrukcji kodowania oraz wykazie kodów na rok 2010 . Są to: 
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1.3.1. 18-44-nn Limit produkcji tytoniu 

1.3.2. 18-45-nn Limit produkcji skrobi ziemniaczanej 

1.3.3. 87-44-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do limitu produkcyjnego tytoniu 

1.3.4. 87-45-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do limitu produkcyjnego skrobi ziemniaczanej. 

Od roku 2006 nie obowiązują limity produkcji tytoniu (kody „18-44-nn”). Prosimy dokonać korekty ich wartości na 
wartość zero (podobnie naleŜy postąpić z liczbą lat uŜytkowania, jeŜeli wystąpiła), a następnie usunąć je ze stanu 

gospodarstwa za pomocą Narz ędzia porz ądkuj ącego nrpbr/id  dostępnego na stronie 

http://www.fadn.pl/  w zakładce Oprogramowanie \ Do pobrania \ Pozostałe, 
narz ędzia... . 

Limity produkcji skrobi ziemniaczanej (kody „18-45-nn”) nie są własnością gospodarstwa. Prosimy dokonać 
korekty ich wartości na wartość zero (podobnie naleŜy postąpić z liczbą lat uŜytkowania, jeŜeli wystąpiła), a 

następnie usunąć je ze stanu gospodarstwa za pomocą Narz ędzia porz ądkuj ącego nrpbr/id  

dostępnego na stronie http://www.fadn.pl/  w zakładce Oprogramowanie \ Do pobrania 
\ Pozostałe, narz ędzia... . 

1.4. Przypominamy, Ŝe zamortyzowane środki trwałe nadal u Ŝytkowane  w gospodarstwie 
powinny mie ć warto ść 1 i liczb ę lat u Ŝytkowania 0. Niedopuszczalna w Polskim FADN 
jest zmiana (aktualizacja) warto ści środków trwałych (zarówno zmiana warto ści, jak i 
nadanie warto ści (wi ększej od 1 zł) zamortyzowanemu środkowi nadal u Ŝytkowanemu 
w gospodarstwie). 
Zamortyzowane środki trwałe nieu Ŝytkowane  juŜ w gospodarstwie nale Ŝy usun ąć ze 
stanu gospodarstwa. Umo Ŝliwia to Narz ędzie porz ądkuj ące nrpbr/id  dost ępne 
na stronie http://www.fadn.pl/ w zakładce Oprogramowanie \ Do pobrania \ 
Pozostałe, narz ędzia... .  

UWAGA! Po zastosowaniu Narz ędzia porz ądkuj ącego nrpbr/id uŜytkownik 
będzie mógł samodzielnie usun ąć wiersze w tabeli SAiZ, w których warto ść środka 
trwałego oraz przewidywana liczba lat u Ŝytkowania równe s ą zero! 

1.5. W momencie wypełniania tab. Informacje dotycz ące płatno ści niezwi ązanych z 
produkcj ą roku bie Ŝącego w SAiZ prosimy zwróci ć szczególn ą uwagę na jednostki 
miary obowi ązujące w poszczególnych wierszach. 
Uwaga! Edycja tych danych mo Ŝliwa jest tylko i wył ącznie w roku wej ścia 
gospodarstwa do systemu Polski FADN. 

1.6. Zasady korekty w SAiZ: 

1.6.1. Korekta danych w SAiZ jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W szczególności: 

1.6.2. Nie wolno dokonywać korekty (aktualizacji) stanu gruntów w SAiZ. JeŜeli jest taka konieczność, to naleŜy 
właściwe ilości wykazać w SWAiZ. 

1.6.3. Nie wolno dokonywać korekty (aktualizacji) stanu zwierząt w SAiZ. JeŜeli zwierzęta hodowane są tylko na 
potrzeby gospodarstwa domowego to naleŜy je na początku roku przekazać do domu poprzez tab. Nieodpłatne 
przekazania z …, w KOiZ. 

1.7. Określając sprawno ść fizyczn ą konkretnej osoby nale Ŝy odnosi ć ją do osoby 
pełnosprawnej w danym wieku i płci np. m ęŜczyznę 68 letniego nale Ŝy porównywa ć z 
rówie śnikami, a nie z m ęŜczyzną w sile wieku. 

1.8. Zgodnie z Instrukcj ą prowadzenia zapisów...  w tab. Zasoby i nakłady pracy… , w KOiZ 
uwzgl ędni ć naleŜy wszystkich członków rodziny posiadacza gospodarst wa: tak 
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wspólnie z nim pracuj ących w gospodarstwie, jak i wspólnie z nim zamieszk ujących 
(dzieci, osoby pracuj ące poza gospodarstwem). 

1.9. JeŜeli w roku bie Ŝącym rozpocz ęto nowe ulepszenie w środkach trwałych, nale Ŝy 
zwróci ć uwagę, aby w główce tab. Środki trwałe w budowie: … , w KOiZ nada ć mu 
odpowiedni kod z Wykazu kodów  „0” oraz t ą samą „nn” co wykazany w SAiZ środek 
trwały podlegaj ący ulepszeniu. 
Na przykład: 
Kod inwestycji i kod środka trwałego podlegaj ącego ulepszeniu, powinny mie ć 
identyczn ą końcówk ę: „06-90-01” i „16-90-01”. 
Zasada ta obowi ązuje w przypadkach, gdy nie miała miejsca zmiana 
funkcji/przeznaczenia modernizowanego środka trwałego. 

1.10. W przypadku nieodpłatnej dzier Ŝawy UR czynsz nale Ŝy oszacowa ć. 
Patrz: http://www.fadn.pl/ \ Pytania i Odpowiedzi  

 

1.11. Dopłaty otrzymane za ziemi ę własn ą oddzier Ŝawion ą naleŜy kodowa ć kodem czynszu 
dzier Ŝawnego za ziemi ę („87-21-00”), a nie kodem dopłaty. 

1.12. Przypominamy, Ŝe zgodnie z Instrukcj ą prowadzenia zapisów… : 

 
Jeśli pod kodem „61-71” zapisano warzywa, które uprawi ane w zmianowaniu z innymi 
roślinami, to prosimy przekodowa ć je na kody z grupy „61-73 - Warzywa w ogrodach 
towarowych”. 

1.13. Uprawy przeznaczone na zielony nawóz nale Ŝy kodowa ć kodem „64-30-00”, natomiast 
przeznaczone na zielonk ę kodami z grupy kodów „61-5” (np. „61-53-00 - Zbo Ŝa i 
mieszanki zbó Ŝ z innymi ro ślinami na zielonk ę”). 

1.14. W tab. Wykaz przyznanych odszkodowa ń…, w KOiZ nie nale Ŝy wpisywa ć 
odszkodowa ń przyznanych z tytułu ubezpieczenia plantacji wielo letnich, plonuj ących 
bądź nieplonuj ących (np. drzew i krzewów od ujemnych skutków przez imowania), 
gdyŜ ubezpieczenia te dotycz ą środka trwałego (plantacja wieloletnia jest środkiem 
trwałym!). Odszkodowania te nale Ŝy kodowa ć „83-27-00” (nowy kod) i rejestrowa ć w 
tab. Wpływów , w KWiW.  
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1.15. Dodatkowe informacje: 

1.15.1. Raport Indywidualny: 

1.15.1.1. Wartość ziemi na stanie początkowym i na stanie końcowym w tab. Bilans jest równa wartości zadeklarowanej 

przez rolnika w wycenie własnych gruntów rolnych na dzień 01.01 w SAiZ (stan początkowy) oraz wycenie 

własnych gruntów rolnych na dzień 31.12 w KOiZ (stan końcowy). 

Z powyŜszą zmianą wiąŜe się równieŜ zmiana sposobu automatycznego wyliczenia przez Aplikację Polski FADN 

wartości ziemi: 

- przekazanej z gospodarstwa rolnego (nowa formuła: ilość hektarów mnoŜona przez średnią cenę ziemi 

wyliczoną według wzoru: [wartość na SP + wartość zakupu + wartość przekazana do GR] / [ilość na SP + ilość 

zakupu + ilość przekazana do GR]); 

- przekazanej do gospodarstwa rolnego (nowa formuła: ilość hektarów mnoŜona przez cenę jednostkową brutto). 

1.15.1.2. Zmieniono i rozszerzono sposób prezentacji danych tab. Dotacje (dopłaty). Grupowania dotacji zostały 

uaktualnione oraz dodano kolumnę wartość dopłat otrzymanych w roku bieŜącym. 

1.15.1.3. W tab. Analiza wskaźnikowa gospodarstwa rolnego dodano zmienną „Kapitał pracujący” obliczaną wg formuły 

(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) - aktywa trwałe. 

1.15.2. Skoroszyt WTX: 

1.15.2.1. W arkuszach dla tabel wynikowych: _ZuzyciePosrednieObceIlosc, _ProdukcjaIlosc, _SrTrwIlosc w kolumnie 

„J.m.” pojawi się komunikat ‘Blad’ w sytuacji, kiedy dla danego kodu w tabelach źródłowych wystąpiła jednostka 

miary róŜna od tzw. jednostki wiodącej np. dla kodu kwoty mlecznej („18-41-nn”) uŜyto jednostki miary „szt.” 

zamiast „kg”. 

1.15.2.2. Dodano arkusz _Ilosci_Referencyjne, w którym zamieszczone są informacje dotyczące płatności niezwiązanych z 

produkcją roku bieŜącego z ksiąŜki SAiZ. 

1.15.3. Dodano arkusz Wyniki-testow, w którym zamieszczono informacje dotyczące wyników testowania danych 
gospodarstwa. 
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2. Zmiany w algorytmach testuj ących: 
Beata MALANOWSKA 

W niŜej wymienionych testach dodano następujące sprawdzenia, na które prosimy zwrócić szczególną 

uwagę: 

2.1. PTI000185: 

2.1.1. Relacja wartości odsetek w stosunku do wartości kredytów. 

2.1.2. Relacja wysokości zadłuŜenia w stosunku do wartości aktywów. 

2.2. PTI00004: 

2.2.1. Obecność ziemi w SAiZ a wycena jej w SAiZ w Informacjach Ogólnych. 

2.2.2. Obecność ziemi w SWAiZ a wycena jej w KOiZ w Informacjach Ogólnych. 

2.2.3. Relacja wyceny ziemi w KOiZ w stosunku do wyceny ziemi w SAiZ. 

2.2.4. Kompletność zapisów informacji dotyczących płatności niezwiązanych z produkcją roku bieŜącego w SAiZ. 

2.3. PTI00198: 

2.3.1. Rozdysponowanie siana/sianokiszonki a zbiór zielonki. 

2.3.2. Potwierdzenie występowania w gospodarstwie rolnym pszenicy twardej („61-11-00”). 

2.4. PTI00213: 

2.4.1. Powierzchnia nawadniana wykazana w Informacjach Ogólnych a powierzchnia nawadniana wykazana w tab. 
uprawowych w KOIZ. 

2.4.2. Obecność uprawy a brak produkcji. 

2.5. PTI00147: 

2.5.1. Rozdysponowanie nasion dla pojedynczych kodów. 

2.6. PTI000207: 

2.6.1. Wykazanie dotacji „27-11 - Dotacje do kosztów produkcji roślinnej” w tab. Wpływy KWiW a zakup materiału 
siewnego. 

2.7. PTI00021: 

2.7.1. Sprawdzenie wartości dotacji „29-19 - Pozostałe dotacje i wsparcie”. 

2.8. PTI00137: 

2.8.1. Sprawdzenie zapisów dla kodu „46-00 - spłaty rodzinne”. 

2.9. PTI00198: 

2.9.1. Wykazanie kodu „81-30-00 - podatek od działów specjalnych” w tab. Wydatki KWiW a brak produkcji z działów 
specjalnych. 

2.10. PTI00188: 

2.10.1. Relacja podatku rolnego w stosunku do własnych gruntów przeliczeniowych w SWAiZ. 
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3. Zmiany w Aplikacji Polski FADN: 
ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH 

3.1. Usuni ęto bł ędy: 

3.1.1. Niepoprawne wyświetlanie rodzaju błędu w nagłówku okna „Wyniki testowania” podczas przesuwania po liście 
z wynikami testowania. 

3.2. Poprawiono: 

3.2.1. Komunikaty o modyfikacji danych. 

3.2.2. Wyłączono podpowiedzi kodów podczas dopisywania wierszy w tabelach. 

3.2.3. Komunikat o zakończeniu przetwarzania danych wielu gospodarstw będzie tylko jeden, na koniec przetwarzania. 

3.2.4. Pytanie o lokalizację skoroszytów WTX będzie tylko jedno, na początek przetwarzania. 

3.2.5. Ujednolicono wygląd okienek z listami NIG. 

3.2.6. Przechowywanie informacji o wykonanych testach i statusie gospodarstw. 

3.3. Nowe funkcjonalno ści: 

3.3.1. Zablokowano moŜliwość przepisywania danych w sytuacji nie zaimportowania danych słownikowych. 

3.3.2. Wymuszone będzie wpisanie wyszczególnienia dla kodów „pozostałe” (np. „61-34-90”). 

3.3.3. Wyjątkowo, podczas zamykania 2009 roku, do baz biurowych i pracowniczych zostaną zaimportowane dane dot. 
płatności niezwiązanych… oraz wyceny ziemi, które zostały zgromadzone w ramach ankiet „DD”. 


