
Strona 1 z 6 

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach 

w latach 2021 i 2022 

I. SPIS AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA 

ROLNEGO 

Tabela 6 „Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)”   

Dodano kolumnę 5 „Nawadnianie”. Należy wypełnić ją, używając odpowiedniego kodu 

(podanego w przypisie b/ pod tabelą).  

II. SPIS WYBRANYCH AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ INDYWIDUALNEGO 

GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Na tylnej okładce został umieszczony Dziennik wizyt w gospodarstwie rolnym i Rejestr 

wypożyczeń książek rachunkowości rolnej . 

III. KSIĄŻKA WPŁYWÓW I WYDATKÓW INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA 

ROLNEGO 

Brak zmian. 

IV. KSIĄŻKA OBROTÓW I ZASZŁOŚCI INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA 

ROLNEGO 

Tabela INFORMACJE OGÓLNE  

W części tabeli „Kategoria gospodarstwa”:  

Pytanie 1.6 ‘Przychody całkowite gospodarstwa rolnego [%]’ zawiera obecnie 

następujące podpunkty: 

1.6.1 przychody ze sprzedaży produktów rolniczych [%]; 

1.6.2 płatności bezpośrednie [%]; 

1.6.3 pozostałe przychody {%] (przychody z działalności gospodarczej innej niż rolnicza 

bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA)).  

W tej części tabeli dodano Pytanie 1.7 „Przychody ze sprzedaży prod. rolniczych 

surowych i przetworzonych [%]”. Należy określić, jaki procent przychodów ze sprzedaży 

produktów rolniczych stanowią:  

1.7.1. przychody ze sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych (w punkcie tym prosimy 

uwzględnić przychody w ramach działalności: ‘sprzedaż bezpośrednia’ oraz ‘dostawy 

bezpośrednie’);  

1.7.2. przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego;  
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1.7.3. pozostałe przychody ze sprzedaży produktów rolniczych surowych i przetworzonych. 

Bezpośrednie wprowadzanie na rynek przez rolnika, na małą skalę, żywności wyprodukowanej 

przez gospodarstwo rolne może odbywać się w ramach dostaw bezpośrednich, sprzedaży 

bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego (RHD) i działalności marginalnej, ograniczonej 

i lokalnej (MOL). Prosimy zwrócić uwagę, że te formy działalności są ściśle sformalizowane 

przepisami prawa i nie należy ich mylić ze standardową sprzedażą np. do punktu skupu, 

pośrednikowi, na targu.  

W części tabeli „Informacje różne”: 

W Pytaniu 3.1 „Wykształcenie zarządzającego gospodarstwem” dodano 

podpunkt 3.1.1, w którym należy podać rok rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego 

przez zarządzającego. 

W Pytaniu 3.14 „Uczestnictwo w grupach producenckich” został zmieniony podpunkt 

3.14.1 – należy podać, jaką część (w %) wartości sprzedaży gospodarstwa stanowi wartość 

sprzedaży za pośrednictwem grup producenckich, 

oraz został dodany podpunkt 3.14.2 - należy podać, wybierając odpowiedni kod, liczbę 

członków grupy producenckiej (lub główniej grupy producenckiej, w przypadku, jeżeli 

gospodarstwo należy do kilku grup). 

W Pytaniu 3.15. „Ilość energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej 

[kWh]” należy podać, jaka ilość energii elektrycznej (w kWh) została przez gospodarstwo 

pobrana z sieci energetycznej, niezależnie, czy prowadzi ono produkcję energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych, czy też nie. 

W Pytaniu 3.16 „Czy w gospodarstwie wytwarzana jest energia elektryczna ze 

źródeł odnawialnych (np. fotowoltaika)?” należy określić, czy dane gospodarstwo 

prowadzi produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (np. fotowoltaika). Pytanie 

dotyczy instalacji wchodzących w skład majątku gospodarstwa rolnego oraz instalacji 

wchodzących w skład majątku gospodarstwa domowego, jeśli część energii elektrycznej jest 

zużywana w gospodarstwie rolnym. 

W podpunkcie 3.16.1 należy podać, jaka ilość energii elektrycznej (w kWh) została przez 

gospodarstwo wprowadzona do sieci energetycznej (dotyczy gospodarstw prowadzących 

produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych). 

Należy pamiętać, że punkty 3.15 oraz 3.16.1 należy wypełnić zgodnie z rozliczeniami 

z dostawcą energii elektrycznej, które miały miejsce w danym roku obrachunkowym, nawet jeśli 

okres rozliczeniowy obejmuje inny rok obrachunkowy. 
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Tabela 2 „Informacje o warunkach produkcji rolniczej”:  

W Pytaniu 2.1.1. „Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na ONW typ 

górski” został dodany podpunkt 2.1.1.1. – należy podać, ile hektarów użytków rolnych 

położonych na ONW typ górski kwalifikuje się do podwyższonej płatności z tytułu posiadania 

zwierząt w ilości > niż 0,5 DJP (stawka płatności 750 zł/ha). 

W Pytaniu 2.1.8. „Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na ONW typ 

specyficzny strefa II” został dodany podpunkt 2.1.8.1. – należy podać, ile hektarów 

użytków rolnych położonych na ONW typ specyficzny, strefa II kwalifikuje się do podwyższonej 

płatności z tytułu posiadania > niż 50 % UR na terenach powyżej 350 m n.p.m. (stawka 

płatności 550 zł/ha). 

Tabela 7 „Zużycie produktów własnych (potencjalnie towarowych) na siew, 

sadzenie, pasze, wylęg oraz przerób”  

Zostały uzupełnione przypisy: 

b/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe (za 

wyjątkiem królików), z komercyjnej hodowli zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady (za 

wyjątkiem pszczół). 

c/ Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do agroturystyki,  daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, 

króliki, pszczoły. 

Tabela 10 „Rozdysponowanie zużytych pasz i ściół z zakupów oraz 

z nieodpłatnych przekazań”  

Zostały uzupełnione przypisy: 

a/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe (za 

wyjątkiem królików), z komercyjnej hodowli zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady (za 

wyjątkiem pszczół). 

b/ Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do agroturystyki,  daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, 

króliki, pszczoły. 

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW 

Na str. 6 zamieszczono rejestr wprowadzonych w 2022 zmian w instrukcji prowadzenia 

zapisów w książkach rachunkowych. 

Do Instrukcji prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych wprowadzono 

dodatkowe informacje dotyczące: 

• przychodów ze sprzedaży produktów rolniczych w zależności od formy jej prowadzenia 
(strona 11); 

• roku rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego przez zarządzającego (strona 12); 
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• uczestnictwa w grupach producenckich (strona 13); 

• zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo oraz produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych (strona 13); 

• kodowania dotacji (strona 34); 

• pracy w gospodarstwie członków rodziny nie należących do gospodarstwa domowego 
rolnika (strona 45); 

• zróżnicowania nakładów pracy w zależności od rodzaju prowadzonej produkcji 
(strona 46); 

• wypełnienia kolumny 5 w tabeli 2 ‘Powierzchnia ziemi wg tytułu i sposobu użytkowania’ 
w KOiZ (strona 47); 

• ewidencjonowania powierzchni użytków rolnych położonych na ONW kwalifikujących się 
do podwyższonej płatności (strona 49); 

• klasyfikowania środków trwałych -  maszyn i urządzeń (strona 83). 

INSTRUKCJA KODOWANIA ORAZ WYKAZY KODÓW 

Wykazy kodów 

Wykaz 2 

Uzupełniono przypis numer 1: Dotacje wypłacane przez wiele lat, pochodzące 

z poprzednich perspektyw finansowych należy kodować kodami zamieszczonymi w Instrukcji 

Kodowania i Wykazach Kodów obowiązującej w roku 2014 (np. ze Starostwa Powiatowego, 

do zalesiania - grupa kodów 29-4*).  

Rok 

2021 2022 

Brak 24-54-nn  Wsparcie na inwestycje 

zwiększające odporność 

ekosystemów leśnych i ich 

wartość dla środowiska 

/poddziałanie 8.5 

Brak 24-92-nn Pomoc dla rolników szczególnie 

dotkniętych kryzysem COVID-19 

/M21 
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Wykaz 5 

Uzupełniono przypis numer 5: Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe 

akwakultury, zwierzęta futerkowe (za wyjątkiem królików), z komercyjnej hodowli zwierząt 

domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady (z wyjątkiem pszczół). 

Uzupełniono przypis numer 6: Pozostałe zwierzęta, np.: kucyki i inne zwierzęta używane 

do agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, króliki, pszczoły, itp. 

Rok 

2021 2022 

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). 

 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, 

materiały do uboju). 

Wykaz 6 

Rok 

2021 2022 

67-11 Mleko surowe pełne 67-11 Mleko surowe pełne (także 

produkty z prostego przerobu, 

np. chude mleko) 

67-12-20 Produkty z mleka krowiego 67-12-20 Produkty z mleka krowiego 

z przerobu uszlachetniającego 

67-12-30 Produkty z mleka owczego 67-12-30 Produkty z mleka owczego 

z przerobu uszlachetniającego 

67-12-40 Produkty z mleka koziego 67-12-40 Produkty z mleka koziego 

z przerobu uszlachetniającego 

67-12-90 Produkty z mleka pozostałych 

zwierząt 

67-12-90 Produkty z mleka pozostałych 

zwierząt z przerobu 

uszlachetniającego 
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Rok 

2021 2022 

67-70-00 Mięso i jego przetwory Brak  

Brak  67-71-00 Mięso surowe 

Brak  67-79-00 Przetwory z mięsa 

Wykaz 7 

Rok 

2021 2022 

71-71-00 Usługi transportowe 

samochodami osobowymi 

Brak  

71-79-00 Usługi transportowe pozostałymi 

pojazdami mechanicznymi 

Brak  

Brak  71-70-00 Usługi transportowe (np. usługi 
transportowe samochodami 
osobowymi, usługi transportowe 
pozostałymi pojazdami 
mechanicznymi, usługi 
kurierskie) 

 

Wykaz 8 

Rok 

2021 2022 

81-60-00 Podatek od budynków 

gospodarczych 

Brak  

82-90-00 Pozostałe opłaty (np. opłaty 
skarbowe, gminne, składki 
plantatorskie i hodowców 
zwierząt, składki na fundusz 
promocji produktów rolno-
spożywczych) 

 

82-90-00 Pozostałe opłaty (np. opłaty 
skarbowe, gminne, składki 
plantatorskie i hodowców 
zwierząt, składki na fundusz 
promocji produktów rolno-
spożywczych, opłaty pocztowe) 

 

 


