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Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach 
 w latach 2013 a 2014 

Uwaga:  
Tabela ‘NAZWA’ dotyczy nazwy i numeru tabeli obowiązującej w roku 2013 

I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Tabela INFORMACJE OGÓLNE 

Dołączono do tabeli „Informacje ogólne” tabelę „Informacje dotyczące płatności niezwiązanych 
z produkcją roku bieżącego”. Usunięto także wiersz ‘Imię i nazwisko pracownika biura 
rachunkowego’ z uwagi na to, że identyczna informacja jest wymagana w tabeli „Informacje 
ogólne” KOiZ. 

Tabela WYCENA WŁASNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA DZIEŃ 01.01. oraz tabela 1 
ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ 

Połączono obie tabele w jedną: ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 01.01. Zrezygnowano 
ze zbierania informacji nt. klas bonitacyjnych. W roku 2014 grunty podzielone są jedynie na 
cztery grupy:  

1. użytki rolne 
2. grunty leśne 
3. grunty pod zabudową mieszkalną i działalnością pozarolniczą 
4. pozostałe grunty związane z gospodarstwem rolnym 

Dla użytków rolnych wymagane jest podanie wartości za jaką rolnik byłby skłonny zapłacić 
z wymienione grunty. 
Przykład 1  

TABELA 1
Kod J.m.

3 4

1. ha

1.2. zł
          --- wartość ---

2. 11-20-00 ha

3. 11-70-00 ha

4. 11-91-00 ha

Grunty pod zabudową mieszkalną i działalnością pozarolniczą

2

Użytki rolne /a

Ile byłby Pan/i skłonny/a zapłacić za własne użytki rolne 
przeznaczone na cele rolnicze /b?

1

L. p. Rodzaj gruntu

ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 01.01.

5

d/ Pozostałe grunty = grunty pod stawami rybnymi 

oraz pod wodami stojącymi nadającymi się do 

chowu i hodowli ryb, żwirownie itp., pod budynkami 

gospodarczymi i dla agroturystyki, drogami, 

podwórkiem oraz nieużytkami.

11-10-00

Powierzchnia

b/ Proszę podać wartość 

bieżącą dla łącznej 

powierzchni własnych użytków 

rolnych

c/ Grunty leśne = grunty pod lasami + grunty 

zadrzewione i zakrzewione.

a/ Użytki rolne to grunty 

orne, grunty pod sadami, 

TUZ. 

Grunty leśne /c:

Pozostałe grunty związane z gospodarstwem rolnym /d:

 

Tabela 2 NASADZENIA DRZEW i KRZEWÓW PLONUJĄCYCH w SADACH i na 
PLANTACJACH WIELOLETNICH 

- bez zmian  

Tabela 3 DRZEWOSTAN LEŚNY 

- bez zmian  
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Tabela  4 MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE, tabela  5 BUDYNKI, tabela 6 BUDOWLE, 
tabela 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE, tabela 8 MASZYNY i URZĄDZENIA TECHNICZNE 

Połączono pięć powyższych tabel w jedną: MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE, BUDYNKI I 
BUDOWLE, ŚRODKI TRANSPORTOWE, MASZYNY I URZĄDZENIA. 

Wprowadzono pole ‘Lista kontrolna’. Lista kontrolna jest narzędziem pomocniczym, który 
w założeniu ma zapobiec przypadkowemu pominięciu w zapisach danych grup środków 
trwałych. Należy na niej odznaczyć grupy środków trwałych wpisane już do tabeli, a także te 
grupy, których brak jest w gospodarstwie. 
UWAGA, NOWA DEFINICJA w kolumnie 7 
‘Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego’ to rok: 
— zakupu lub wytworzenia przez gospodarstwo rolne 
— przeprowadzenia przez gospodarstwo rolne ostatniego ulepszenia, ewentualnie zmiany 
funkcji środka trwałego; 
Ulepszenie środka trwałego to jego przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub 
modernizacja. Środek trwały należy uznać za ulepszony, gdy suma wydatków poniesionych na 
jego ulepszenie w danym roku przekracza 3500 zł oraz nastąpi wzrost jego wartości użytkowej 
mierzonej okresem użytkowania, wydajnością, jakością produktów uzyskiwanych przy udziale 
ulepszonego środka trwałego, kosztami jego eksploatacji. 
 
Przykład 2  

[zł ] [gr] [ la ta] [ rok] [KM,  cm3 ,  t ]

1 2 3 6 7 8

1. 1└─┘└──┴──┘└──┴──┘

Lista kontrolna:   
o_Melioracje   o_Budynki i budowle   o_Środki transportowe   o_Maszyny i urządzenia

Rok 

rozpoczęcia 

eksploatacji 

środka 

trwałego

Rodzaj środka trwałego

Wartość bieżąca 

na

początek roku /b

Przewidywan

a liczba lat 

dalszego 

użytkowania
Kod

4

Charak terysty

ka pojazdu 

/c
J .m. 

/a

I lość

[m,  szt . ,  ha]

5

 

Tabela 9 ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA w OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH; WNiP 
ORAZ KWOTY PRODUKCYJNE; ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW 

- bez zmian  

Tabela 10 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

- bez zmian  

Tabela 11 ZWIERZĘTA 

- bez zmian  

Tabela 12 ZAPASY PRODUKTÓW WŁASNYCH – POTENCJALNIE TOWAROWYCH 

- bez zmian  

Tabela 13 ZAPASY PRODUKTÓW WŁASNYCH –NIETOWAROWYCH 
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- bez zmian  

Tabela 14 ZAPASY MATERIAŁÓW do DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

- bez zmian  

Tabela 15 PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU – CYKL KRÓTKI 

Ograniczono liczbę wierszy w tabeli oraz zrezygnowano z predefiniowanych kodów 
w kolumnie 2. 

Tabela 16 PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU – CYKL DŁUGI 

Ograniczono liczbę wierszy w tabeli. 

Tabela 17 ZALICZKI WNIESIONE 

- bez zmian  

Tabela 18 NALEŻNOŚCI, tabela 19 POZOSTAŁE  AKTYWA FINANSOWE 

Połączono obie tabele w jedną NALEŻNOŚCI i POZOSTAŁE  AKTYWA FINANSOWE 

Tabela 20 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

- bez zmian  

Tabela 21 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

- bez zmian  

Tabela 22 ROZLICZENIA PRZYCHODÓW PRZYSZŁYCH OKESÓW 

- bez zmian  

II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa 
Rolnego 

Nowa tabela w roku 2014 - ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 31.12. 

TABELA 1 (1)
Kod J.m.

3 4

1. ha

1.2. zł
          --- wartość ---

2. 11-20-00 ha

3. 11-70-00 ha

4. 11-91-00 ha

Grunty pod zabudową mieszkalną i działalnością pozarolniczą

2

Użytki rolne /a

Ile byłby Pan/i skłonny/a zapłacić za własne użytki rolne 
przeznaczone na cele rolnicze /b?

1

L. p. Rodzaj gruntu

ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 31.12.

5

d/ Pozostałe grunty = grunty pod stawami rybnymi 

oraz pod wodami stojącymi nadającymi się do 

chowu i hodowli ryb, żwirownie itp., pod budynkami 

gospodarczymi i dla agroturystyki, drogami, 

podwórkiem oraz nieużytkami.

11-10-00

Powierzchnia

b/ Proszę podać wartość 

bieżącą dla łącznej 

powierzchni własnych użytków 

rolnych

c/ Grunty leśne = grunty pod lasami + grunty 

zadrzewione i zakrzewione.

a/ Użytki rolne to grunty 

orne, grunty pod sadami, 

TUZ. 

Grunty leśne /c:

Pozostałe grunty związane z gospodarstwem rolnym /d:

 



Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach  w latach 2013 a 2014 

4 

 

Oprócz powyższej tabeli pozostałe zmiany między rokiem 2013 a 2014 analogiczne jak w 
SAIZ. 

III. Książka Wpływów i Wydatków Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Tabela WPŁYWY 

Rok 
2013 2014 

Brak Kolumna 1: Miesiąc 

Brak Kolumna 5: Przeznaczenie zwierząt 

Brak Kolumna 12: Otrzymane wpłaty w wartości 
brutto 

Kolumna 10: Otrzymane wpłaty w wartości 
brutto – gotówka 

Brak 

Kolumna 11: Otrzymane wpłaty w wartości 
brutto – na konto bankowe 

Brak 

Kolumna 12: Otrzymane wpłaty w wartości 
brutto – w towarach i usługach 

Brak 

Tabela WYDATKI 

Rok 
2013 2014 

Brak Kolumna 1: Miesiąc 

Brak Kolumna 11: Dokonane wypłaty w wartości 
brutto 

Kolumna 10: Dokonane wypłaty w wartości 
brutto – gotówka 

Brak 

Kolumna 11: Dokonane wypłaty w wartości 
brutto – na konto bankowe 

Brak 

Kolumna 12: Dokonane wypłaty w wartości 
brutto – w towarach i usługach 

Brak 

W obu tabelach dodano kolumnę ‘Miesiąc’ co umożliwia rejestrowanie zaszłości z wielu 
miesięcy na jednej stronie tabeli. Dla ułatwienia wprowadzania danych do Aplikacji zaleca się 
oddzielanie zapisów dla poszczególnych miesięcy odręczną, poziomą kreską. Zapis dotyczący 
wpłat/wypłat został uproszczony jedynie do sumy otrzymanych wpłat / dokonanych wypłat 
w wartości brutto, bez podziału na gotówkę, konto bankowe oraz towary i usługi. 
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IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Tabela INFORMACJE OGÓLNE 

Rok 
2013 2014 

Brak 1.2. Czy gospodarstwo wytwarza produkty z 
CHNP/CHOG (Chronioną Nazwą 
Pochodzenia / Chronionym 
Oznaczeniem Geograficznym) lub 
produkty wykorzystywane przy produkcji 
CHNP/CHOG? 

Brak 1.3. System podatku VAT 

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

Brak 

Brak 2.3. Czy większość użytków rolnych 
gospodarstwa położona jest w strefie 
objętej siecią Natura 2000? 

2.4. Powierzchnia ziemi pod osłonami 
wysokimi znajdująca się w dyspozycji 
gospodarstwa rolnego [m2] 

Brak 

Brak 2.4. Czy większość użytków rolnych 
gospodarstwa położona jest w strefie 
objętej Dyrektywą Wodną? 

2.7. Powierzchnia ziemi nawadnianej w ciągu 
roku obrachunkowego [ha] 

Brak 

Brak 2.7. Główny system nawadniania stosowany 
w gospodarstwie 

3.14. Ile byłby Pan/i skłonny zapłacić za 
własne grunty rolne przeznaczone na 
cele rolnicze (wycena na dzień 
31.12.)? [zł] 

Brak  
(przeniesione do SWAiZ, Tabela ZASOBY ZIEMI 
WŁASNEJ NA DZIEŃ 31.12.) 

Tabela 1 ZASOBY i NAKŁADY PRACY oraz DNI STOŁOWANIA i ZAMIESZKIWANIA 
PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH w DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ 

Rok 
2013 2014 

Brak Kolumna 9: Składka na ubezpieczenie: 
społeczne 

Brak Kolumna 10: Składka na ubezpieczenie: 
zdrowotne 

Brak Kolumna 24: Nakłady pracy na OGA 
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Tabela 2 POWIERZCHNIA ZIEMI wg TYTUŁU i SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

Rok 
2013 2014 

Kolumna 7: ugory na GO Brak 

Brak Kolumna 7: ugory na GO: objęte dopłatami 

Brak Kolumna 8: ugory na GO: pozostałe 

Nowa tabela w roku 2014 - HEKTARY PRZELICZENIOWE 

Przykład 3  

[ha] [ar] [ha] [ar]

1.

2.

3.

b/ Należy wypełnić tylko w przypadku gdy na nakazie płatniczym nie są wydzielone grunty własne i dodzierżawione.

Grunty własne

Grunty dodzierżawione

Grunty własne i dodzierżawione ogółem /b

a/ Tabelę należy wypełnić na podstawie nakazu płatniczego podatku rolnego i podać powierzchnię w hektarach przeliczeniowych .

HEKTARY PRZELICZENIOWE /a

Hektary 

fizyczneLp.

Hektary 

przeliczenioweWyszczególnienie

 

Tabela 3 UPRAWY w PLONIE GŁÓWNYM (…) - POWIERZCHNIA UPRAW na GO oraz 

TUZ, tabela  4UPRAWY INNE - POWIERZCHNIA UPRAW na GO oraz w SADACH, 

tabela 5 UPRAWY -  SAD OWOCUJĄCY na UŻYTKACH ROLNYCH, tabela 6 UPRAWY 

pod OSŁONAMI WYSOKIMI, GRZYBY pod OSŁONAMI, tabela 7 UPRAWY na ZIEMI 

DODZIERŻAWIONEJ na MNIEJ NIŻ 1 ROK oraz ZAKUPIONE "NA PNIU". 

Połączono pięć tabel w jedną: UPRAWY. Wprowadzono pole ‘Lista kontrolna’. Lista kontrolna 

jest narzędziem pomocniczym, który w założeniu ma zapobiec przypadkowemu pominięciu w 

zapisach poszczególnych grup upraw. 

Rok 

2013 2014 

Brak Kolumna 3: Typ uprawy 

Brak Kolumna 4: Na gruncie 

Brak Kolumna 5: Uprawa na cele energetyczne 
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Brak Kolumna 6: Technologia produkcji 

Kolumna 5: Szacunkowy plon i zbiór / 
Produkt główny / Plon 

Brak 

Kolumna 7: Szacunkowy plon i zbiór / 
Produkt uboczny / Plon 

Brak 

Brak Kolumna 11: Powód braku zbioru 

Przykład 4 

[kod] [kod] [kod] [kod] [ha] [ar] [kod] [dt] [dt] [kod] [ha] [ar]
2 3 4 5 6 8 9 10 11

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

Zbiór /g

1 7

Wyszczególnienie

Powód 

braku 

zbioru 

/h

Nawad

nianie 

/f

Produkt 

uboczny

Uprawa 

na cele 

energety

czne /c

Powierzchnia uprawy 

/e

Lista kontrolna:   

o_Uprawy polowe   o_TUZ   o_Sady   o_Uprawy pod osłonami wysokimi   o_Uprawy na ziemi dodzierżawionej na mniej niż 1 rok i zakupione 

Pow. roślin ozimych 

jednorocznych do 

zbioru w roku 

następnym 

Kod

12

Typ 

uprawy 

/a

Na 

gruncie 

/b

Technolo

gia 

produkcji 

/d

Produkt 

główny

 

Tabela 8 ZWIERZĘTA  (własne + obce w odchowie) - MIESIĘCZNE STANY ZWIERZĄT 

- bez zmian  

Tabela 9 ZUŻYCIE PRODUKTÓW WŁASNYCH (potencjalnie towarowych) na SIEW, 

SADZENIE,  PASZE, WYLĘG oraz PRZERÓB 

Rok 
2013 2014 

Brak Kolumna 1: Kwartał 

Kolumna 13: produkty surowe Brak 

Kolumna 14: zwierzęta futerkowe Brak 

Brak Kolumna 14: Przeznaczono na przerób 

Dodano kolumnę ‘Kwartał’ co umożliwia rejestrowanie zaszłości z kilku kwartałów na jednej stronie 

tabeli. 
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Tabela 10 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Rok 
2013 2014 

Brak Kolumna 1: Kwartał 

Brak Kolumna 4: Przeznaczenie zwierząt 

Kolumna 8: Na dary Brak 

Kolumna 9: Do dział. pozarolniczej Brak 

Brak Kolumna 10: Pozostałe 

Dodano kolumnę ‘Kwartał’ co umożliwia rejestrowanie zaszłości z kilku kwartałów na jednej stronie 

tabeli. Kolumna 10: Pozostałe łączy w sobie przekazania z gosp. rolnego na dary i do działalności 

pozarolniczej. 

Tabela 11 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA DO GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Rok 

2013 2014 

Kolumna 8: Z daru Brak 

Kolumna 9: Z dział. pozarolniczej Brak 

Brak Kolumna 8: Pozostałe 

Kolumna 8: Pozostałe łączy w sobie przekazania do gosp. rolnego z daru i z działalności 

pozarolniczej. 

Tabela 12 ROZDYSPONOWANIE ZUŻYTYCH PASZ i ŚCIOŁÓW z ZAKUPÓW oraz 

z NIEODPŁATNYCH PRZEKAZAŃ 

- bez zmian  

Tabela 13 PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU - CYKL KRÓTKI 

Ograniczono liczbę wierszy w tabeli oraz zrezygnowano z predefiniowanych kodów 
w kolumnie 2. 

Tabela 14 PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU - CYKL DŁUGI 

Ograniczono liczbę wierszy w tabeli oraz zrezygnowano z części predefiniowanych kodów 
w kolumnie 2. 
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Tabela 15 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: SADY I PLANTACJE WIELOLETNIE 

NIEPLONUJĄCE oraz ZAKŁADANIE TUZ i REKULTYWACJE GRUNTÓW, tabela 16 

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: ZAŁOŻENIE LASU                                                          

Połączono tabele w jedną: ŚRODKI TRWAŁE W  BUDOWIE: DRZEWOSTAN LEŚNY, SADY 
i PLANTACJE WIELOLETNIE. Zakładanie TUZ i rekultywacje gruntów zostały przesunięte do 
tabeli ŚRODKI TRWAŁE W  BUDOWIE: POZOSTAŁE. Wprowadzono pole ‘Lista kontrolna’. Lista 
kontrolna jest narzędziem pomocniczym, który w założeniu ma zapobiec przypadkowemu 
pominięciu w zapisach poszczególnych rodzajów inwestycji. Ograniczono liczbę wierszy 
w tabeli oraz zrezygnowano z części predefiniowanych kodów w kolumnie 2. 

Tabela 17 ŚRODKI TRWAŁE W  BUDOWIE: NOWE INWESTYCJE oraz ULEPSZENIA 
BUDOWLANO - MONTAŻOWE i TECHNICZNE 

Zastosowano nową nazwę: ŚRODKI TRWAŁE W  BUDOWIE: POZOSTAŁE z uwagi na to, że do 
tabeli zastały przesunięte zapisy odnośnie zakładania TUZ oraz rekultywacji gruntów. 
Ograniczono liczbę wierszy w tabeli oraz zrezygnowano z części predefiniowanych kodów 
w kolumnie 2. 

Tabela 18 REJESTR URODZEŃ i UPADKÓW ZWIERZĄT WŁASNYCH (informacja 

dodatkowa do obrotu stada) 

- bez zmian (za wyjątkiem zmiany położenia tabeli w obrębie KOiZ) 

Tabela 19 WYKAZ STRAT LOSOWYCH, tabela 20 WYKAZ PRZYZNANYCH 
ODSZKODOWAŃ z TYTUŁU UBEZPIECZENIA KONKRETNYCH UPRAW i ZWIERZĄT 

Połączono obie tabele w jedną: WYKAZ STRAT LOSOWYCH oraz PRZYZNANYCH 
ODSZKODOWAŃ z TYTUŁU UBEZPIECZENIA KONKRETNYCH UPRAW i ZWIERZĄT 

Tabela 21 UŻYTKOWANE KWOTY i LIMITY PRODUKCYJNE w ROKU 

OBRACHUNKOWYM 

Ograniczono liczbę wierszy w tabeli. Przesunięto tabelę w obrębie KOiZ. 

Tabela 22 REJESTR UTRACONYCH WARTOŚCI oraz UMORZEŃ 

- bez zmian  

Tabela 23 ROZDYSPONOWANIE KOSZTÓW WSPÓLNYCH 

- bez zmian (za wyjątkiem przesunięcia tabeli w obrębie KOiZ) 
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Tabela pomocnicza A - ZMIANY W ZASOBACH ZIEMI WŁASNEJ 

Uzupełniono tabelę o brakujące informacje: Przybyło: z przeklasyfikowania oraz Ubyło: na 

przeklasyfikowanie 

Rok 
2013 2014 

Brak Kolumna 5: z przeklasyfikowania 

Brak Kolumna 8: na przeklasyfikowanie 

Zaktualizowano podział rodzajów gruntów na:  

1. użytki rolne 

2. grunty leśne 

3. grunty pod zabudową mieszkalną i działalnością pozarolniczą 

4. pozostałe grunty związane z gospodarstwem rolnym 

Tabela pomocnicza B - ZMIANY W DRZEWOSTANIE LEŚNYM 

Ograniczono liczbę wierszy w tabeli. 

Tabela pomocnicza C - SZTUKODNI WYPASU na PASTWISKACH NIEROLNICZYCH 

(NIE BĘDĄCYCH UŻYTKAMI ROLNYMI) WŁASNYCH i OBCYCH 

- bez zmian  

Tabela pomocnicza D – DOTACJE i WSPARCIE TOWAROWE 

Brak tabeli w roku 2014. 

DZIENNIK WIZYT 

Przesunięto do Książki WPŁYWÓW i WYDATKÓW 
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Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów 

Wykaz 0 

Rok 

2013 2014 

02-43-nn Plantacje drzew i krzewów 
towarowych  
(np. choinki bożonarodzeniowe) 

Brak kodu 

Brak kodu 02-44-nn Plantacje choinek 
bożonarodzeniowych 

Brak kodu 02-49-nn Pozostałe uprawy polowe w 
cyklu długim 

Brak kodu 02-59-nn Pozostałe uprawy pod osłonami 
wysokimi w cyklu długim 

05-20-nn Budowle 05-21-nn Ogrodzenia 

05-29-nn Pozostałe budowle 

Wykaz 1 

Rok 
2013 2014 

11-11-10 Grunty orne - I 

11-10-00 Użytki rolne 

11-11-20 Grunty orne - II 

11-11-30 Grunty orne - IIIa 

11-11-40 Grunty orne - IIIb 

11-11-50 Grunty orne - IVa 

11-11-60 Grunty orne - IVb 

11-11-70 Grunty orne - V 
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11-11-80 Grunty orne - VI 

11-11-90 Grunty orne - VIz 

11-12-10 Grunty pod sadami - I 

11-10-00 Użytki rolne 

11-12-20 Grunty pod sadami - II 

11-12-30 Grunty pod sadami - IIIa 

11-12-40 Grunty pod sadami - IIIb 

11-12-50 Grunty pod sadami - IVa 

11-12-60 Grunty pod sadami - IVb 

11-12-70 Grunty pod sadami - V 

11-12-80 Grunty pod sadami - VI 

11-12-90 Grunty pod sadami - VIz 

11-13-10 Użytki zielone - I 

11-13-20 Użytki zielone - II 

11-13-30 Użytki zielone - IIIa 

11-13-40 Użytki zielone - IIIb 

11-13-50 Użytki zielone - IVa 

11-13-60 Użytki zielone - IVb 

11-13-70 Użytki zielone - V 
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11-13-80 Użytki zielone - VI 

11-13-90 Użytki zielone - VIz 

11-21-00 Grunty pod lasami 
(także szkółki leśne) 

11-20-00 Grunty leśne 
11-22-00 Grunty zadrzewione i 

zakrzewione 

11-30-00 Grunty pod stawami rybnymi 

11-91-00 Pozostałe grunty związane z 
gospodarstwem rolnym 

11-40-00 Grunty pod jeziorami o 
wodach stojących nadającymi 
się do chowu, hodowli ryb 

11-50-00 Pozostałe grunty gospodarstwa 
rolnego 

11-60-00 Nieużytki 

11-90-00 Grunty niesklasyfikowane 
(kod może być używany tylko 
w Książce Wpływów i 
Wydatków w Tabeli Wpływy i 
Tabeli Wydatki) 

Brak kodu 

15-20-nn Budowle 

15-21-nn Ogrodzenia 

15-29-nn Pozostałe budowle 

Brak kodu 15-2 Budowle 

 

Wykaz 2 

Rok 

2013 2014 

26-12-nn Płatność związana dla 
plantatorów ziemniaków 
skrobiowych 

Brak kodu 

26-14-nn Płatność przejściowa z tytułu 
owoców miękkich 
(dotacje do malin) 

Brak kodu 
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26-15-nn Płatność przejściowa z tytułu 
owoców miękkich 
(dotacje do truskawek) 

Brak kodu 

27-1 Dotacje do kosztów produkcji Brak kodu 

27-11-nn Dotacje do kosztów produkcji 
roślinnej 

27-2 Dotacje do kosztów produkcji 
roślinnej 

27-12-nn Dotacje do kosztów produkcji 
zwierzęcej 

27-3 Dotacje do kosztów produkcji 
zwierzęcej 

27-13-nn Dotacje z tytułu korzystania z 
usług doradczych 

27-91-nn Dotacje z tytułu korzystania z 
usług doradczych 

27-14-nn Dotacje z tytułu uczestnictwa w 
systemach jakości żywności 

27-92-nn Dotacje z tytułu uczestnictwa w 
systemach jakości żywności 

27-15-nn Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego 
wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

27-93-nn Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego 
wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

27-19-nn Dotacje do pozostałych 
kosztów produkcji 
(np.koszty transakcyjne) 

27-99-nn Dotacje do pozostałych 
kosztów produkcji 
(np.koszty transakcyjne) 

Brak kodu 27-21-nn Dotacje do zakupu materiału 
siewnego 

Brak kodu 27-22-nn Dotacje do ubezpieczeń upraw 

Brak kodu 27-29-nn Pozostałe dotacje do kosztów 
produkcji roślinnej 

Brak kodu 27-31-nn Dotacje do zakupu materiału 
hodowlanego 

Brak kodu 27-32-nn Dotacje do ubezpieczeń 
zwierząt 

Brak kodu 27-39-nn Pozostałe dotacje do kosztów 
produkcji zwierzęcej 

Brak kodu 27-9 Dotacje do pozostałych 
kosztów produkcji 

29-1 Pozostałe dotacje i wsparcie Brak kodu 
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29-11-nn Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych 

29-21-nn Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych 

29-12-nn Dotacje z tytułu klęsk 
żywiołowych 

29-31-nn Dotacje z tytułu klęsk 
żywiołowych 29-13-nn Wsparcie towarowe z tytułu 

klęsk żywiołowych 

29-14-nn Dotacje do zalesiania gruntów 
rolnych 

29-41-nn Dotacje do zalesiania gruntów 
rolnych 

29-15-nn Dotacje do zalesiania gruntów 
innych niż rolne 

29-42-nn Dotacje do zalesiania gruntów 
innych niż rolne 

29-19-nn Pozostałe dotacje i wsparcie 29-99-nn Pozostałe dotacje i wsparcie 

Brak kodu 29-2 Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych 

Brak kodu 29-3 Dotacje i wsparcie o 
charakterze wyjątkowym 

Brak kodu 29-39-nn Pozostałe dotacje i wsparcie o 
charakterze wyjątkowym 

Brak kodu 29-4 Dotacje do zalesiania 

Brak kodu 29-9 Pozostałe dotacje i wsparcie 

 
Wykaz 5 

Rok 

2013 2014 

Brak kodu 51-4 Nawozy organiczne i naturalne z 
zakupów lub nieodpłatnych 
przekazań 

51-40-00 Nawozy organiczne i 
naturalne z zakupów lub 
nieodpłatnych przekazań 

Brak kodu 

Brak kodu 51-41-00 Obornik 

Brak kodu 51-49-00 Pozostałe nawozy organiczne z 
zakupów lub nieodpłatnych 
przekazań 
(np. torf, gnojówka, gnojowica) 
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51-90-00 Pozostałe materiały do produkcji 
roślinnej z zakupów lub 
nieodpłatnych przekazań mające 
charakter kosztów bezpośrednich  
(np. opakowania jednorazowe, 
sznurek do wspierania pędów, 
podłoża dla grzybów i roślin 
szklarniowych) 

51-90-00 Pozostałe materiały do produkcji 
roślinnej z zakupów lub 
nieodpłatnych przekazań mające 
charakter kosztów bezpośrednich (za 
wyjątkiem kosztów poniesionych w 
ramach działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem, tzw. 
OGA) 
(np. opakowania jednorazowe, 
sznurek do wspierania pędów, 
podłoża dla grzybów i roślin 
szklarniowych) 

52-90-90 Pozostałe materiały do produkcji 
zwierzęcej  
(np. opakowania jednorazowe, 
kółka nosowe) 

52-90-90 Pozostałe materiały do produkcji 
zwierzęcej (za wyjątkiem kosztów 
poniesionych w ramach działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z 
gospodarstwem, tzw. OGA) 
(np. opakowania jednorazowe, 
kółka nosowe) 

Brak kodu 57 Materiały mające charakter kosztów 
bezpośrednich do wykorzystania w ramach 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z gospodarstwem, 
tzw. OGA 

Brak kodu 57-10-00 Materiały do przetwórstwa roślin 
mające charakter kosztów 
bezpośrednich do wykorzystania w 
ramach działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem, tzw. 
OGA 
(np. komponenty i materiały do 
przerobu uszlachetniającego) 

Brak kodu 57-20 Materiały do przetwórstwa 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego mające charakter 
kosztów bezpośrednich do 
wykorzystania w ramach działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z 
gospodarstwem, tzw. OGA 
(np. komponenty i materiały do 
przerobu uszlachetniającego) 

Brak kodu 57-20-10 Materiały do przetwórstwa mleka 
krowiego 
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Brak kodu 57-20-20 Materiały do przetwórstwa mleka 
owczego 

Brak kodu 57-20-30 Materiały do przetwórstwa mleka 
koziego 

Brak kodu 57-20-40 Materiały do przetwórstwa mięsa 

Brak kodu 57-20-90 Materiały do przetwórstwa 
pozostałych produktów pochodzenia 
zwierzęcego 

56-00-00 57-30-00 Materiały mające charakter kosztów 
bezpośrednich do wykorzystania w 
produkcji leśnej i przetwórstwie 
drewna 
(nawozy, środki ochrony roślin, paliki 
itp.) 

Brak kodu 57-90-00 Pozostałe materiały mające charakter 
kosztów bezpośrednich do 
wykorzystania w ramach działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z 
gospodarstwem, tzw. OGA 
(sprzęt agroturystyczny itp.) 

 

Wykaz 6 

Rok 

2013 2014 

61-18-00 Kukurydza (sucha i wilgotna) 61-18-00 Kukurydza (sucha i wilgotna) 
(bez kukurydzy cukrowej) 

Brak kodu 61-21-60 Cieciorka 

Brak kodu 61-71-1 Warzywa uprawiane dla owoców i 
kwiatów 

61-71-10 Pomidory 61-71-11 Pomidory 

61-71-20 Ogórki 61-71-12 Ogórki 

61-71-30 Kalafiory i brokuły 61-71-13 Kalafiory i brokuły 
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Brak kodu 61-71-14 Kukurydza cukrowa 

61-71-40 Pozostałe warzywa uprawiane 
dla owoców i kwiatów 

61-71-19 Pozostałe warzywa uprawiane dla 
owoców i kwiatów 

Brak kodu 61-71-2 Warzywa liściaste i łodygowe 

61-71-50 Kapusta 61-71-21 Kapusta 

Brak kodu 61-71-22 Sałata 

61-71-60 Pozostałe warzywa liściaste i 
łodygowe (bez kapusty) 

61-71-29 Pozostałe warzywa liściaste i 
łodygowe  

Brak kodu 61-71-3 Warzywa korzeniowe i bulwiaste 

61-71-70 Cebula 61-71-31 Cebula 

Brak kodu 61-71-32 Czosnek 

Brak kodu 61-71-33 Marchew 

61-71-80 Pozostałe warzywa 
korzeniowe i bulwiaste (bez 
cebuli) 

61-71-39 Pozostałe warzywa korzeniowe i 
bulwiaste 

Brak kodu 61-71-4 Warzywa strączkowe do zbioru na 
zielono 

61-71-90 Warzywa strączkowe do 
zbioru na zielono 

61-71-41 Warzywa strączkowe do zbioru na 
zielono 

Brak kodu 61-72-1 Warzywa uprawiane dla owoców i 
kwiatów 

61-72-10 Pomidory 61-72-11 Pomidory 

61-72-20 Ogórki 61-72-12 Ogórki 

61-72-30 Kalafiory i brokuły 61-72-13 Kalafiory i brokuły 
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Brak kodu 61-72-14 Kukurydza cukrowa 

61-72-40 Pozostałe warzywa uprawiane 
dla owoców i kwiatów 

61-72-19 Pozostałe warzywa uprawiane dla 
owoców i kwiatów 

Brak kodu 61-72-2 Warzywa liściaste i łodygowe 

61-72-50 Kapusta 61-72-21 Kapusta 

Brak kodu 61-72-22 Sałata 

61-72-60 Pozostałe warzywa liściaste i 
łodygowe (bez kapusty) 

61-72-29 Pozostałe warzywa liściaste i 
łodygowe 

Brak kodu 61-72-3 Warzywa korzeniowe i bulwiaste 

61-72-70 Cebula 61-72-31 Cebula 

Brak kodu 61-72-32 Czosnek 

Brak kodu 61-72-33 Marchew 

61-72-80 Pozostałe warzywa 
korzeniowe i bulwiaste (bez 
cebuli) 

61-72-39 Pozostałe warzywa korzeniowe i 
bulwiaste 

Brak kodu 61-72-4 Warzywa strączkowe do zbioru na 
zielono 

61-72-90 Warzywa strączkowe do 
zbioru na zielono 

61-72-41 Warzywa strączkowe do zbioru na 
zielono 

Brak kodu 61-73-1 Warzywa uprawiane dla owoców i 
kwiatów 

61-73-10 Pomidory 61-73-11 Pomidory 

61-73-20 Ogórki 61-73-12 Ogórki 

61-73-30 Kalafiory i brokuły 61-73-13 Kalafiory i brokuły 
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Brak kodu 61-73-14 Kukurydza cukrowa 

61-73-40 Pozostałe warzywa uprawiane 
dla owoców i kwiatów 

61-73-19 Pozostałe warzywa uprawiane dla 
owoców i kwiatów 

Brak kodu 61-73-2 Warzywa liściaste i łodygowe 

61-73-50 Kapusta 61-73-21 Kapusta 

Brak kodu 61-73-22 Sałata 

61-73-60 Pozostałe warzywa liściaste i 
łodygowe (bez kapusty) 

61-73-29 Pozostałe warzywa liściaste i 
łodygowe 

Brak kodu 61-73-3 Warzywa korzeniowe i bulwiaste 

61-73-70 Cebula 61-73-31 Cebula 

Brak kodu 61-73-32 Czosnek 

Brak kodu 61-73-33 Marchew 

61-73-80 Pozostałe warzywa 
korzeniowe i bulwiaste (bez 
cebuli) 

61-73-39 Pozostałe warzywa korzeniowe i 
bulwiaste 

Brak kodu 61-73-4 Warzywa strączkowe do zbioru na 
zielono 

61-73-90 Warzywa strączkowe do 
zbioru na zielono 

61-73-41 Warzywa strączkowe do zbioru na 
zielono 

Brak kodu 61-91-30 Melony 

Brak kodu 61-92-30 Melony 

63 Sadzonki ze szkółek 63 Produkty cyklu długiego 

Brak kodu 63-30-00 Choinki bożonarodzeniowe 
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65-10-00 Produkty uzyskane z przerobu 
uszlachetniającego 
(np. ogórki kwaszone, kapusta 
kwaszona, włókno z lnu) 

65-10-00 Produkty uzyskane z przerobu 
uszlachetniającego 
(np. ogórki kwaszone, kapusta 
kwaszona, włókno z lnu, susze 
owoców, warzyw i ziół) 

65-50-00 Susze 65-50-00 Susze roślin pastewnych 

Brak kodu 67-70-00 Mięso i jego przetwory 

Wykaz 7 

Rok 
2013 2014 

71-81-00 Usługi magazynowe 
(np. wykorzystanie budynków 
gospodarczych do 
przechowywania przyczep 
kempingowych, łodzi) 

71-80-00 Usługi magazynowe 
(np. wykorzystanie budynków 
gospodarczych do 
przechowywania przyczep 
kempingowych, łodzi) 

Brak kodu 71-9  Pozostałe usługi 

71-89-00 Pozostałe usługi, inne niż do 
działalności rolniczej, 
bezpośrednio związanej z 
gospodarstwem, tzw. OGA 
(np. holowanie, odśnieżanie, 
prace związane z architekturą 
krajobrazu i ochroną 
środowiska) 

71-91-00 Pozostałe usługi w ramach 
działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem, 
tzw. OGA 
(np. holowanie, odśnieżanie, 
prace związane z architekturą 
krajobrazu i ochroną 
środowiska) 

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

71-99-00 Pozostałe usługi do dział. 
operacyjnej 
(ogólnogospodarczej) 
(np. konserwacja ogrodzenia, 
usługi księgowe, usługi 
doradcze) 

Wykaz 8 

Rok 
2013 2014 

81-40-00 Podatek drogowy 81-40-00 Podatek od środków 
transportowych 

Brak kodu 87-50-00 Czynsz dzierżawny za środki 
transportowe, maszyny i 
urządzenia 
(np. wynajem maszyny od 
sąsiada) 

 


