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Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach 
 w latach 2018 i 2019 

I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego 

Brak zmian. 

II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa 
rolnego 

Brak zmian. 

III. Książka Wpływów i Wydatków indywidualnego gospodarstwa rolnego  

Brak zmian. 

IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego  

Tabela  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAZIELENIENIA 

W punktach 6, 7, 12 i 13 zostało usunięte zdanie „(a pozostałe grunty orne nie 
przekraczają 30 ha)”. 
Wprowadzono zmianę kolejności pytań: 
- punkt 9 zmienił numer na 10.  
- punkty 10 i 10.1 zmieniły numery odpowiednio na 11 i 11.1. 
- punkty 11 i 11.1 zmieniły numery odpowiednio na 9 i 9.1. 

Tabela  ILOŚCI REFERENCYJNE ROCZNE 

Dodano nowe pytania:  

- 1. Czy w roku 2019 rolnik uczestniczył w systemie dla małych gospodarstw? 

- 1.1. Proszę podać kwotę płatności przysługujących rolnikowi w roku 2019 w ramach systemu 
dla małych gospodarstw? 

Pytanie 4 („Czy w roku obrachunkowym 2018 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania 
specjalnej płatności do powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych?”) z 2018, w roku 2019 
zostało podzielone na dwa pytania o treści: 

- 5.1. Czy w roku obrachunkowym 2019 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania płatności 
do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno? 

- 5.2. Czy w roku obrachunkowym 2019 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania płatności 
do powierzchni upraw roślin pastewnych? 

W 2019 roku pytanie w punkcie 12 „Czy w roku obrachunkowym 2019 rolnikowi 
przysługiwało prawo do uzyskania płatności ONW?” nie jest uszczegóławiane przez 
dodatkowe pytania o powierzchnie w kolejnych podpunktach.  

Dodano dwa nowe pytania o treści: 

- 13. Jaka była całkowita powierzchnia użytków rolnych (UR) gospodarstwa rolnego 
wnioskowana o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO) wykazana we wniosku o 
przyznanie płatności na rok 2019?” 
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- 13.1. Do jakiej powierzchni użytków rolnych (UR) przyznano jednolitą płatność obszarową 
(JPO) za tok 2019? 

Tabela  INFORMACJE O WARUNKACH PRODUKCJI ROLNICZEJ 

Punkt 2.1. został podzielony na cztery: 

- 2.1.1. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na obszarze górskim (ONW typ górski)? 

- 2.1.2. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na obszarze innym niż obszar górski 
(ONW typ nizinny), strefa I? 

- 2.1.3. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na obszarze innym niż obszar górski 
(ONW typ nizinny), strefa II? 

- 2.1.4. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na obszarze innym niż obszar górski 
charakteryzującym się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny)? 

Tabela 16  ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: DRZEWOSTAN LEŚNY, SADY I 
PLANTACJE WIELOLETNIE 

W przypisie b/ pod tabelą usunięto kod 2 oraz dodano dwa nowe kody: 
- 5 – rozpoczęta przez rolnika w roku bieżącym na ziemi wykorzystanej w danym roku pod 
uprawę w plonie głównym; 
- 6 – rozpoczęta przez rolnika w roku bieżącym na ziemi nie wykorzystanej w danym roku pod 
uprawę w plonie głównym. 

Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów 
 

W części opisowej w zasadach szczegółowych dodano w opisie Wykazu 2 punkty: 

„— dopłaty otrzymane za ziemię oddzierżawioną należy zapisywać pod kodem 

poszczególnych dopłat;” 

„— zwrot dyscypliny finansowej kodowany jest kodem 29-39-nn, z kodem działania 

równym 8.” 

 

W części opisowej w zasadach szczegółowych dodano w opisie Wykazu 5 punkt: 

„-—Koszty związane z użytkowaniem budynków, środków transportowych oraz 

maszyn nie będących własnością gospodarstwa należy rejestrować: 

  Paliwa - kodami z grupy 53-2 ‘Materiały pędne’; 

  Materiały do remontów bieżących – kodami: 54-00-00 (budynki) lub 53-40-00 
(maszyny i środki transportowe); 

  Usługi do remontów bieżących – kodami: 71-51-00 (budynki) lub 71-52-00 
(maszyny i środki transportowe).” 

Wykaz 1 

Rok 

2018 2019 
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brak 12-19-nn Pozostałe drzewa i krzewy owocowe  

Wykaz 2 

Rok 

2018 2019 
21-41-nn Płatność do roślin wysokobiałkowych 21-41-nn Płatność do roślin: strączkowych na 

ziarno / pastewnych  

Wykaz 6 

Rok 

2018 2019 
brak  61-93-90 Pozostałe owoce z sadów 

Wykaz 8 

Rok 

2018 2019 
brak 87-11-65 Czynsze za powierzchnię paszową 

dla zwierząt zaliczanych do OGA 
dzierżawioną do 1 roku 

87-11-70 Czynsze za powierzchnię paszową 
dla pozostałych zwierząt 
dzierżawioną do 1 roku 

87-11-75 Czynsze za powierzchnię paszową 
dla pozostałych zwierząt 
dzierżawioną do 1 roku 

brak 87-90-00 Pozostałe czynsze 

 


