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Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2015 

 Uwagi metodyczne dotyczące poprzedniego roku obrachunkowego (2014) są 

aktualne także w roku obrachunkowym 2015. Znajdują się one w pliku: 

http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/03/Uwagi-metodyczne-na-rok-obrachunkowy-

2014_uzupelnienie_30.04.2015.pdf 
 

PROSIMY o KORZYSTANIE z INSTRUKCJI oraz WSKAZÓWEK  

(‘Uwagi metodyczne’, ‘Pytania i Odpowiedzi’  

http://fadn.pl/metodyka/zbieranie-danych/pytania-i-odpowiedzi/) 

dotyczących zbierania danych rachunkowych za rok obrachunkowy 2015 

u2. Informacje dotyczące zazielenienia 

/uzupełnienie z dnia 04.03.2016/ 

Z uwagi na to, że dla roku obrachunkowego 2015 pytanie dotyczące zazielenienia 

zamieszczone w KOiZ w tabeli ‘Informacje ogólne’ w punkcie 3.15 ‘Zazielenienie…’ 

zostało opracowane przed publikacją szczegółowych wymogów przyznawania dotacji 

zaistniała konieczność dopasowania pozyskiwanych przez Polski FADN danych do 

informacji zawartych we wniosku do ARiMR o ww. płatność. W tym celu na stronie 

www.fadn.pl w dziale ‘Metodyka / Zbieranie danych’ został zamieszczony formularz 

do zbierania informacji dotyczących zazielenienia (jednakowy dla roku 

obrachunkowego 2015 oraz 2016). Formularz został przygotowany w taki sposób, 

aby jego zakres w jak największym stopniu pokrywał się z informacjami podawanymi 

przez rolników we wniosku o płatność. Należy go wypełnić zgodnie ze 

złożonym w ARiMR wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności 

obszarowej oraz płatności za zazielenienie. Część ‘Informacje podstawowe’ 

zawiera szereg pytań dotyczących: zwolnień ze stosowania praktyk zazielenienia, 

dywersyfikacji, TUZ. Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku informacji dotyczących 

powierzchni, jednostką miary obowiązującą: 

-  w zakładce ‘InfoP’ jest ha, 

-  w zakładce ‘EFA’ jest m². 

W Systemie RDR, w części zawierającej tabele KOiZ, z tabeli ‘Info’ usunięto 

pytanie 3.15, natomiast została dodano tabela ‘Zaziel’, w której należy wprowadzić 

informacje zebrane w ww. formularzu. Tabela dzieli się na dwie zakładki: ‘InfoP’ 

(informacje podstawowe dotyczące realizacji praktyk zazielenienia) oraz ‘EFA’ 

(informacje na temat elementów proekologicznych). W części ‘Elementy 

proekologiczne’ należy wypełnić jedynie kol. 4. Pozostałe kolumny wypełniane są 

automatycznie. Zamieszczono je w celu ułatwienia weryfikacji przez rolnika/doradcę 

wprowadzonych wartości – suma z kol. 8 ‘Wielkość po konwersji i ważeniu’ powinna 

zgadzać się z wartością wykazaną we wniosku. W kol. 4 można wpisać wielkości 

http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/03/Uwagi-metodyczne-na-rok-obrachunkowy-2014_uzupelnienie_30.04.2015.pdf
http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/03/Uwagi-metodyczne-na-rok-obrachunkowy-2014_uzupelnienie_30.04.2015.pdf
http://fadn.pl/metodyka/zbieranie-danych/pytania-i-odpowiedzi/
http://www.fadn.pl/
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w postaci formuły, np. =2+3+5 lub =4*2+6. Uwaga, formuła musi zaczynać się 

znakiem „=”. 

u1. Dotacje dotyczące roku obrachunkowego 2014 

/uzupełnienie z dnia 20.01.2016/ 

Dotacje dotyczące roku obrachunkowego 2014,  które nie obowiązują w roku 

obrachunkowym 2015, ale z różnych przyczyn muszą być zarejestrowane w roku 

2015 (np. otrzymano decyzję lub ma miejsce wpłata należności), należy kodować 

kodami zamieszczonymi w Instrukcji Kodowania oraz Wykazach Kodów 

obowiązującej w roku 2014). Zostały one dopuszczone do użycia w systemie RDR. 

Przykład: 

Rozliczenie należności z tytuły ONW (PROW 2007-2013) należy kodować kodami 

z grupy 25-1, np. 25-11-01 (Instrukcja Kodowania…, wersja 2014) 

w odróżnieniu od 

Płatności z tytuły ONW (PROW 2014-2020), które należy kodować kodami z grupy 

24-8, np. 24-82-01 (Instrukcja Kodowania…, wersja 2016) 

------------------------------------------- 

1. ‘Nowe’ punkty w tabeli ‘Informacje ogólne’ KOiZ 

 W związku z potrzebą bardziej precyzyjnego określenia powierzchni objętych 

działaniami PROW 2014-2020, w systemie RDR: 

  dodano punkt 2.2. 

  zmodyfikowano treść punktu 2.3. 

 

2. Kodowanie płatności PROW 2014-2020 

Prosimy o kodowanie płatności PROW 2014-2020 kodami zamieszczonymi 

w ‘Instrukcji Kodowania oraz wykazie kodów, wersja 2016’. Unikniemy 

w ten sposób konieczności przekodowywania płatności w roku 2016. Zmiana 

spowodowana jest również faktem, że kody zamieszczone w ‘Instrukcji kodowania...’ 

obowiązującej w roku obrachunkowym 2015 z konieczności opracowane zostały na 

wstępnej wersji nowego PROW i nie w pełni odpowiadają wersji ostatecznej. 
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Uwaga: rozliczenie dotacji inwestycyjnych PROW 2007-2013 należy prowadzić 

według ‘starych’ kodów z grupy 28-1. 

3. Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2015 

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich należy zapisać jako powstanie należności 

w KWiW w tabeli Wpływy. W kol. 11 „Wpływy wartość brutto” należy podać pełną 

wysokość dotacji, natomiast w kol. 12 „Otrzymane wpłaty w wartości brutto” 

otrzymaną zaliczkę (w kol. 13 Kod zapisu = 2). Jeżeli rolnik do końca roku nie otrzyma 

drugiej części dotacji, należy odnotować ją w tabeli 8(14) SWAiZ [a] – Należności. 

Zaliczki otrzymali tylko ci rolnicy, do których nie miały zastosowania żadne 

zmniejszenia ani odliczenia, stąd pełna wysokość dotacji może zostać wyliczona 

w oparciu o powierzchnię do której rolnik wnioskował oraz stawki dopłat. 

Kwoty zaliczek otrzymanych na poczet poszczególnych dotacji zostały oznaczone 

w tytule przelewu wg zasady: kod budżetowy zaliczki, kwota wypłaconej zaliczki 

(np. JPO xxx zł) (Pytanie 399, Pytania i Odpowiedzi, www.fadn.pl). 

4. Tabela IKD (KOiZ) - Finansowanie zakupu i/lub budowy środków 

trwałych 

 W związku z tym, że kody dotacji inwestycyjnych PROW 2014-2020 (w wersji 2016) 

nie umożliwiają przyporządkowania płatności do poszczególnych grup środków 

trwałych przygotowano dodatkową tabelę IKD w KOiZ (ekran z systemu RDR 

zamieszczono poniżej). W tabeli tej dla zakupionych środków trwałych, zakupionych 

lub prowadzonych inwestycji będzie możliwe określenie zakresu dofinansowania ich 

z danej dotacji (i/lub kredytu aby obraz finansowania spoza gospodarstwa był 

pełniejszy). Rozwiązanie to zostało wprowadzone na wypadek gdyby już w roku 

2015 rolnicy otrzymywali dotacje inwestycyjne z PROW 2014-2020 mimo, że według 

dostępnych informacji wypłaty nie miały jeszcze miejsca. Nadal jednak należy 

uzupełnić informacje jeżeli dana inwestycja została sfinansowana z kredytu. 

Przykład: 

Gospodarstwo otrzymało dotację z programu ‘Modernizacja gospodarstw rolnych’ 

w kwocie 120 tys. zł (kod 24-23-01). Kwota ta została przeznaczona na zakup hali 

magazynowej (kod 15-10-14) - 70 tys. zł i chłodni (kod 15-10-15) – 45 tys. zł. 

Pozostała kwota została wykorzystana na koszty ogólne. W powyższym przypadku 

tabela IKD powinna zostać wypełniona w następujący sposób: 

http://www.fadn.pl/
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5. Kodowanie kar za przekroczenie limitu produkcji mleka 

System RDR umożliwia gromadzenie danych przy pomocy kodów, które nie zostały  

ujęte  w wydrukowanej  ‘Instrukcji kodowania oraz wykazie kodów, wersja 2015’. 

W związku z tym prosimy o kodowanie kar za przekroczenie limitu produkcji mleka 

kodem 86-30-00 (‘Instrukcja kodowania oraz wykaz kodów, wersja 2016’). 

6. Usuwanie z ewidencji limitów produkcji mleka 

Usunięcie z ewidencji limitów produkcji mleka należy wykonać poprzez sprzedaż 

z symboliczną wartością 1 zł. 

7. Kodowanie dotacji z tytułu suszy 

Prosimy o kodowanie dotacji z tytułu suszy kodem 29-31-nn ‘Dotacje z tytułu klęsk 

żywiołowych’. Prosimy zwrócić uwagę, że wysokość ww. pomocy uległa podwyższeniu 

w trakcie roku 2015. Kwotę wyrównania należy uwzględnić w KWiW  

(Pytanie 400, Pytania i Odpowiedzi, www.fadn.pl). 

8. Kodowanie płatność do lnu i płatność do konopi 

Prosimy o kodowanie odrębnymi kodami dotacji płatność do lnu i konopi, tj.: 

 21-47-nn - płatność do lnu 

 21-48-nn - płatność do konopi 

9. Kodowanie kolumny ‘Przeznaczenie zwierząt’ (kol. 5 tab. Wpływy 

KWiW oraz kol. 4 tab. Nieodpłatne przekazania z gosp. rolnego) 

Sprzedaż i/lub nieodpłatne przekazanie z gospodarstwa rolnego zwierząt stada 

podstawowego nie mogą być oznaczane kodem 1 - ‘na ubój’. Sprzedaż krowy 

mlecznej z przeznaczeniem na ubój może mieć miejsce jedynie po przeklasowaniu na 

wybrakowaną krowę mleczną (tj. sprzedaż pod kodem 66-22-30, a nie 66-22-10). 

Analogicznie sprzedaż i/lub nieodpłatne przekazanie z gospodarstwa rolnego 

zwierząt z definicji przeznaczonych na ubój (np. wybrakowane krowy mleczne, byki 

i jałówki do opasu, tuczniki) nie powinny być oznaczane kodem 2 - ‘do dalszego 

chowu’. 

10. Rejestracja wagi sprzedawanych zwierząt 

http://www.fadn.pl/
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W książkach rachunkowych w przypadku sprzedaży żywca należy podawać 

wyłącznie wagę żywą. Jeśli na fakturze podana jest waga poubojowa (wbc) należy 

dokonać jej przeliczenia na wagę żywą, posługując się podanymi w tabeli poniżej 

współczynnikami (stosowanymi przez GUS) według schematu:  

waga żywa = wbc * współczynnik.  

Uwaga: jeżeli na fakturze podana jest waga poubojowa (wbc) ale jest znana waga 

żywa to przeliczenie według współczynników nie jest konieczne (z konieczności są one 

uśrednione i w konkretnych przypadkach mogą generować zawyżone lub zaniżone 

wartości) - należy wykazać wagę żywą według wiedzy rolnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Rejestracja powierzchni ziemi użytkowanej w tabeli 2 KOiZ 

Zgodnie z metodyką powierzchnia ziemi użytkowanej w tabeli 2 KOiZ 

(kolumna 5) powinna być równa sumie powierzchni upraw (bez przedplonów, 

poplonów, wsiewek – typ uprawy = 2) wykazanej w tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’, sumie 

powierzchni cyklu długiego wykazanej w tabeli 13 KOiZ oraz sumie 

powierzchni drzewostanu leśnego, sadów i plantacji wieloletnich 

w budowie (tylko inwestycje niezakończone, nieplonujące) wykazanej 

w tabeli 16 KOiZ ‘Środki trwałe w budowie: drzewostan leśny, sady i plantacje 

wieloletnie’. 

Wyjątki: 

 dana powierzchnia jest użytkowana wielokrotnie w ciągu roku, np. po 

zbiorze żyta na wolnej powierzchni założono plantację truskawek, inny 

przykład: w uprawie pod osłonami najpierw uprawiano sałatę, a następnie 

pomidory; 

 w tabeli ‘Uprawy’ wykazano nawóz zielony w plonie głównym – 

powierzchnia powinna być zapisana w tabeli 2 KOiZ, ale w kolumnie ‘Ugory 

na GO’ (kolumna 7 lub kolumna 8)’; 

 w tabeli ‘Uprawy’ wykazano uprawę grzybów – powierzchnia pod 

pieczarkarnią powinna być zapisana w tabeli 2 KOiZ, ale w kolumnie 13 

‘pozostałe grunty związane z gosp. rolnym’; 

Grupa zwierząt Kody Polskiego FADN WBC na wagę żywą

Żywiec wołowy 66-2* (bez 66-27*) 1,9312

Żywiec cielęcy 66-27* 1,6667

Żywiec barani 66-3* 2,2727

Żywiec kozi 66-4* 1,6667

Żywiec wieprzowy 66-5* 1,2821

Żywiec drobiowy 66-6* 1,4286

Żywiec króliczy 66-81* 2,0000

Przeliczniki waga bita ciepła --> waga żywa

Na podstawie:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_fizyczne_rozm_prod_zwierzecej_w_2012.pdf, strona 4 i 5 
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Dodatkowe uwagi: 

 jeżeli w ciągu roku rolnik zakupił ziemię i rozpoczął jej użytkowanie (siew, 

zabiegi pielęgnacyjne) to powierzchnia tej ziemi musi być uwzględniona 

w tabeli 2 KOiZ; 

 powierzchnia niezakończonych inwestycji leśnych powinna być wykazywana 

w części dotyczącej użytkowanych użytków rolnych (kolumna 5) tabeli 2 

KOiZ; 

 powierzchnię pod uprawami energetycznymi należy  uwzględniać w części 

dotyczącej użytkowanych użytków rolnych (kolumna 5) tabeli 2 KOiZ; 

 jeżeli w tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’ wykazano uprawy na ziemi dodzierżawionej 

na mniej niż 1 rok (kolumna ‘Na gruncie’ - kod 2) to w tabeli 2 KOiZ 

powierzchnia użytkowanej ziemi dodzierżawionej na mniej niż 1 rok 

powinna być co najmniej równa sumie powierzchni ww. upraw; 

 zakończone w roku obrachunkowym inwestycje w sadach i na plantacjach 

wieloletnich należy wykazać zarówno w kolumnie 5 tabeli 2 KOiZ jak 

i w tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’. 

12. Ulepszenie 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 równowartość 

300 euro oraz nastąpi wzrost jego wartości użytkowej mierzonej okresem 

użytkowania, wydajnością, jakością produktów uzyskiwanych przy udziale 

ulepszonego środka trwałego, kosztami jego eksploatacji (‘Instrukcja prowadzenia 

zapisów.. wersja 2015’, strona 19). 

13. Likwidacja    zamortyzowanego  środka  trwałego  

/aktualizacja względem ‘Uwag metodycznych na rok obrachunkowy 

2014’/ 

Zamortyzowane  środki  trwałe nieużytkowane już  w  gospodarstwie  należy  usunąć 

z ewidencji przy użyciu tabeli 'Likwidacja środków trwałych’ KOiZ. 

Przypominamy, że do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego nie jest już 

konieczne zerowanie jego wartości i przewidywanej liczby lat użytkowania 

w tabeli SAiZ. 
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14. Weryfikacja kosztu odtworzenia (zakupu lub budowy) środków 

trwałych  

/dotyczy gospodarstw rozpoczynających uczestnictwo w Polskim FADN 

w roku obrachunkowym 2015/ 

 Przypominamy, że wartość bieżąca = Wartość zakupu lub budowy środka trwałego 

(wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie) - dotychczasowe 

umorzenie. 

 Wyliczona przez test systemu RDR wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie ma 

za zadanie pomóc Państwu w określeniu, czy dany środek trwały jest wyceniony 

poprawnie, tj. czy za podaną kwotę rolnik byłby w stanie pozyskać obecnie identyczny 

lub zbliżony środek trwały (w stanie nowym, jeżeli środek trwały został pozyskany 

w stanie nowym lub w stanie używanym z dnia pozyskania, jeżeli pozyskano używany 

środek trwały). 

 Prosimy mieć na uwadze, że test ma za zadanie wyeliminowanie znaczących (kilku-, 

kilkunastokrotnych) różnic w wycenie. Jeśli różnice w wycenie są niewielkie nie ma 

potrzeby korygowania wartości bieżącej. 

Jeśli wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie jest w Państwa ocenie zbyt niska to 

(przyjmując, że rok rozpoczęcia eksploatacji i liczba lat użytkowania nie ulegną 

zmianie) należy zmienić wartość bieżącą środka trwałego o  taką krotność jak relacja 

prawidłowej wartości kosztów odtworzenia w gospodarstwie do tej wykazanej 

w teście.  

Przykład: 

- Wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie wykazana w teście – 10 tys. zł 

- Prawidłowa wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie – 30 tys. zł 

W powyższej sytuacji prawidłowa wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie jest 

trzykrotnie większa niż wykazana w teście. Stąd jeśli obecna wartość bieżąca na SP 

roku 2015 wynosi 6 tys. zł to prawidłowa wartość bieżąca powinna wynosić: 

3 x 6 tys. zł = 18 tys. zł. 

Dodatkowe uwagi: 

 W szczególnych wypadkach niska wartość może mieć wytłumaczenie 

w przeprowadzeniu remontu kapitalnego całkowicie 

zamortyzowanego środka trwałego. W tej sytuacji wskazana 

wartość jest wartością przeprowadzonego remontu kapitalnego więc 

wystarczy wpisać do systemu RDR odpowiednie wyjaśnienie; 

 Prosimy zwrócić uwagę czy użyty kod jest prawidłowy. 

W poprzednich latach niektóre opisy do kodów sugerowały, że dany obiekt 
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może być budowlą (kody 15-2*), a nie budynkiem  

(kody 15-10-*). Definicja budowli i budynku znajduje się w ‘Instrukcji 

prowadzania zapisów… wersja 2015’, str. 69 i 70; 

 Istotną informacją jest czy dany środek trwały został pozyskany 

przez gospodarstwo jako nowy czy jako używany. W szczególności 

dotyczy to środków transportowych, maszyn i urządzeń. W przypadku 

używanych środków trwałych wartość wskazana przez test będzie 

przybliżoną wartością zakupu danego środka trwałego. 

 Przykład: 

Dla ciągnika zadeklarowano: 

- Wartość bieżąca na początek roku = 7723,58 zł 

- Przewidywana liczba lat dalszego użytkowania = 20 

- Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego = 2014 

Wyliczona wartość kosztu odtworzenia wynosi 7723,58 zł.  

Wartość ta jest prawidłowa ponieważ za tę kwotę został pozyskany w roku 

2014 używany ciągnik Ursus. W tej sytuacji wystarczy wpisać do systemu 

RDR wyjaśnienie. 

Przykłady błędów: 

 Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego w SAiZ równy 

2015; 

 Liczba lat dalszego użytkowania w przypadku zamortyzowanych 

środków trwałych różna od zera. Przypominamy, że zamortyzowane 

środki trwałe użytkowane nadal w gospodarstwie należy zapisać z wartością 

1 i liczbą lat 0; 

 Korekta wartości bieżącej na zero, mimo, że liczba lat dalszego 

użytkowania jest różna od zera, np. środka trwałego przeznaczonego do 

likwidacji w ciągu roku. 

 Zaliczanie do środków trwałych narzędzi i urządzeń, których cena 

nabycia lub  wytworzenia  w stanie nowym wynosi mniej niż 

równowartość 300 euro. 

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2015 mogą być aktualizowane 

i uzupełniane o nowe zagadnienia. Informacje o zmianach w niniejszym 

dokumencie będą na bieżąco przesyłane do Koordynatorów Polskiego FADN 

drogą e-mailową oraz umieszczane w Aktualnościach na stronie internetowej 

www.fadn.pl. 

http://www.fadn.pl/

