
Osoby, które weszły w przypadkowe, nieupoważnione posiadanie kwestionariusza ankiety, z zawartymi w nim danymi osobowymi, proszone są o kontakt telefoniczny z IERiGŻ-PIB 
(nr telefonu 22 505 45 35) w celu ustalenia sposobu zwrotu lub bezpośrednie przesłanie kwestionariusza do IERiGŻ-PIB na adres IERiGŻ-PIB (Zakład Rachunkowości Rolnej), 
ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa 1, Skr. Pocztowa 984. 

NIG: 
 
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

 

Nr gospodarstwa: 
 
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

003 

Imię i nazwisko Pracownika 

...........................................................................................................................  
Nr Pracownika / Nr biura rachunkowego: 
 
└──┴──┴──┴──┘/└──┴──┴──┘ 

Typ rolniczy w momencie wyboru: 
 
└──┴──┴──┴──┘ 033 

Klasa wielkości ekonomicznej  w 
momencie wyboru: 
└──┴──┘ 035 

Typ rolniczy na podstawie danych rach.: 
 

└──┴──┴──┴──┘ 034 

Klasa wielkości ekonomicznej na podstawie 
danych rach.: 
└──┴──┘ 036  
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Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut  Badawczy ul. Świętokrzyska 20, Skr. pocztowa 984, 00-950 Warszawa 1 
tel. (22) 50 54. 535, fax (22) 827-19-60, http://www.fadn.pl, e-mail: bdgr@fadn.pl Numer identyfikacyjny REGON: 

         

 

B a d a n i e  D o c h o d ó w  G o s p o d a r s t w  R o l n y c h  w  2 0 0 9  r . 
 w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych 
podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami) 

Przekazać/wysłać w terminie 
do 30.06.2010 r. 

Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa: Nr telefonu z kierunkowym:  

Miejscowość: (proszę wpisać symbol miejscowości)�       004 

Województwo: 
Okręg podatkowy: 

 

Powiat: Gmina: (proszę wpisać symbol gminy) �  w w p p g g  

Symbol rodzaju działalności podstawowej wg PKD:       

Bardzo proszę przed wypełnieniem sprawozdania zapoznać się z uwagami, objaśnieniami oraz z całym sprawozdaniem! 
Numeracja działów, wierszy i kolumn w tabelach nie jest ciągła! 

Uwagi wstępne 
(1) Sprawozdanie dotyczy tylko i wyłącznie działalności rolniczej gospodarstwa. Dane dotyczące lasu i agroturystyki należy podać jedynie 

w przypadku jeśli prowadzone są w ramach gospodarstwa rolnego. 
(2) Wszystkie dane dotyczące produkcji i kosztów muszą korespondować z produkcją uzyskaną w sprawozdawczym roku 

obrachunkowym. Należy wykazać koszty poniesione na uzyskaną produkcję, a nie poniesione wydatki. 
(3) Wartości pieniężne należy wykazać netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
(4) Koszty i wartość produkcji należy wykazać bez dopłat i subsydiów. 
(5) Jednostki obowiązujące w sprawozdaniu: 
o wartości pieniężne w zaokrągleniu do złotych; 
o wartości fizyczne w decytonach (1 dt = 1 q = 100 kg), oprócz jaj (w tysiącach sztuk) i wina (w hektolitrach); 
o powierzchnie w ha (1 ha = 10 000 m2 = 100 arów), oprócz powierzchni grzybów (m2); 
o sztuki fizyczne w przypadku ilości zwierząt. 
(6) Dokładność zapisów: 

W przypadku bardzo małej wartości lub wartości zerowej proszę wpisać „0” (słownie: zero); 
W przypadku braku danych proszę wpisać „-” (słownie: kreskę). 

(7) Krótkoterminowa dzierżawa: dzierżawa na okres krótszy niż 1 rok, z reguły nieodnawiana. 
(8) „w tym” oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy; „z tego” oznacza, że należy podać wszystkie składniki sumy. 
(9) W pytaniach z kodowanymi odpowiedziami właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć kółkiem. 

 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się do wykorzystywania 
uzyskanych danych osobowych i rachunkowych posiadaczy gospodarstw rolnych tylko w zakresie realizowania swoich obowiązków 
i uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych 
(Dz.U z 2001 r. Nr 3 poz. 20 z późniejszymi zmianami) (szczegółowe informacje w broszurze „Rachunkowość rolna w krajach Unii 
Europejskiej i w Polsce” L. Goraj). 
Dane osobowe posiadaczy gospodarstw rolnych są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 926). 

Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych 
i rachunkowych zawartych w kwestionariuszu ankiety 
dla wyżej wymienionych celów zgodnie z wyżej wymienionymi ustawami 

..............................................................................  
Data i podpis posiadacza gospodarstwa rolnego 

Proszę o doręczenie za pośrednictwem 
pracownika ODR raportu wytworzonego na 
podstawie danych z ankiety 

TAK NIE 
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Dział A. Informacje Ogólne 

A.1. Forma 
prawna 
gospodarstwa 

� indywidualne gospodarstwo rolne.....................................................................................................  
� gospodarstwa grupowe, partnerskie.................................................................................................  
� spółka partnerska .............................................................................................................................  
� spółka akcyjna ..................................................................................................................................  
� spółka z ograniczoną odpowiedzialnością........................................................................................  
� spółka jawna .....................................................................................................................................  
� spółka cywilna...................................................................................................................................  
� spółka komandytowa ........................................................................................................................  
� spółka komandytowo-akcyjna...........................................................................................................  
� inna spółka (odrębne ustawy) ...........................................................................................................  
� przedsiębiorstwo państwowe............................................................................................................  
� państwowa jednostka organizacyjna ................................................................................................  
� gminna samorządowa jednostka organizacyjna (posiadająca osobowość prawną).........................  
� powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna (posiadająca osobowość prawną) ...................  
� wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna (posiadająca osobowość prawną).................  
� spółdzielnia .......................................................................................................................................  
� oddział przedsiębiorcy zagranicznego..............................................................................................  

1 
2 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
28 
29 
30 
31 
40 
79 

 
A.2. Rolnictwo 
ekologiczne 

032 

� Gosp. nie stosuje ekologicznych metod produkcji,…………………………………………. 
� Gosp. stosuje wyłącznie ekologiczne metody produkcji,…………………………………… 
� Gosp. jest w trakcie przechodzenia na ekologiczne metody produkcji lub stosuje 

jednocześnie ekologiczne i inne metody produkcji…………………………………………. 

1 
2 
 

3 

A.3. Większość użytków rolnych gospodarstwa 
położona jest ze względu na warunki gospodarowania1: 

039 

� normalne warunki ......................................  
� niekorzystne, w strefie nizinnej I lub II .......  
� niekorzystne – górzyste .............................  

1 
2 
3 

A.4. Nawadniana 
powierzchnia użytków rolnych 
[ha]: 

Bez gruntów pod szklarniami. Nawadniane stale lub przy pomocy urządzeń 
ruchomych. Nawadnianie wszelkimi sposobami, także poprzez zalewanie. 

040 

A.5. Większość użytków rolnych gospodarstwa położona jest: 

041 

� poniżej 300 m n.p.m. ...............  
� 301 - 600 m n.p.m....................  
� powyżej 601 m n.p.m...............  

1 
2 
3 

A.6. Dni wypasu w górach 
lub na innych pastwiskach 
nieobjętych powierzchnią 
użytkowanych użytków rolnych 
[sztukodni]: 

Dni wypasu na jedną jednostkę przeliczeniową w górach lub na innych 
pastwiskach nieobjętych powierzchnią użytkowanych użytków rolnych. 
Współczynniki przeliczeniowe: 
Konie 2 lat i starsze := 1  
Konie poniżej 2 lat := 0,5 
Krowy mleczne := 1 
Pozostałe bydło 2-letnie i starsze := 1 
Pozostałe bydło poniżej 2 lat := 0,5 
Kozy := 0,2 
Owce := 0,15 042 

A.7. Powierzchnia pod osłonami [m2]: 043 

A.8. Większość użytków rolnych gospodarstwa jest: 
045 

� nieobjęta ograniczeniami środowiskowymi ................
� objęta ograniczeniami środowiskowymi ......................

1 
2 

Dział B. Status ziemi u żytkowanej 
B.1 + B.2 = suma z kolumny „Powierzchnia” tabeli K bez wierszy kodowanych „173” i „182”. 

B.1. Powierzchnia własnych  użytków rolnych 
[ha]: 

Na podstawie aktu własności, dożywotniej 
dzierżawy. 048 

B.2. Powierzchnia dodzier żawionych  użytków 
rolnych [ha]: 

Tylko kilkuletnia dzierżawa. 
049 

                                                 
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. 2009 nr 40 poz. 329)  
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Dział C. Zasoby siły roboczej 
Dotyczy pracowników opłaconych i nieopłaconych, zaangażowanych tylko w proces produkcji (bez usług – poniesiony koszt usług należy wykazać 
w wierszu „usługi” Dział F, także nakłady pracy użyte do produkcji, odtworzenia lub remontów kapitalnych środków trwałych są wyłączone). Praca 
opłacona jest kosztem gospodarstwa (jej wartość należy wykazać w wierszu „wynagrodzenia” Dział F). Praca nieopłacona to praca członków rodziny 
rolniczej, do której należy wytworzony dochód. Pracę nieopłaconą spoza gospodarstwa należy wycenić i traktować jako opłacaną. 

Pracownicy Płeć: 
Sprawność 

fizyczna 

Sprawowana funkcja 

Rok 
urodzenia 1 - kobieta; 

2 - mężczyzna. 

Sprawność wyraża się w 
procentach, przyjmując za 
100% pełnosprawną 
osobę w danym wieku i 
danej płci. 

Nakłady 
pracy w 

godzinach 
 

Forma 
zatrudnienia 

 {C1}2  1 {C2} 2 3 4 {C4} 

Posiadacz/zarządca 13 
└──┴──┴──┴──┘052 └──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘054 

Posiadacz/zarządca 2 
1 13 

└──┴──┴──┴──┘056 └──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘058 

Posiadacz/nie zarządca 1 
└──┴──┴──┴──┘060 └──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘062 

Posiadacz/nie zarządca 2 
2 14 

└──┴──┴──┴──┘064 └──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘066 

Zarządca/nie posiadacz 3 15 
└──┴──┴──┴──┘068 └──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘070 

Małżonkowie4 
└──┴──┘071 16 

   └──┴──┴──┴──┘073 

Stale 

Pozostali 
Liczba os.: 

└──┴──┘074 17 
   └───────────┘076 

Nieopłaceni 

Dorywczo 18 
   └───────────┘077 

Zarządca 19 
└──┴──┴──┴──┘078 └──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘080 Stale 

Pozostali 20 
   └───────────┘082 

Opłaceni 

Dorywczo 21 
   └───────────┘083 

 

                                                 
2 W „klamerkach” = {} symbole pomocne przy interpretacji wyników testów ankiet! 
3 Posiadaczem, wg Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, art. 336 z późniejszymi zmianami), „jest zarówno ten, kto nią faktycznie 
włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne 
prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. Zarządcą, wg Instrukcji prowadzenia zapisów 
w książkach rachunkowych, jest osoba, która na bieżąco kieruje gospodarstwem rolnym. 
4 Małżonków i pozostałych członków rodzin zarządców należy wpisywać tylko w przypadku indywidualnych gospodarstw rolnych (A.1.=[1]) 
i ich zaangażowania w proces produkcji rolniczej. 
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Dział D. Liczba i warto ść zwierz ąt 
Zwierzęta własne Zwierzęta obce 

SP Z 
urodzenia 

Zakupy/ 
Przekazania Do 

Sprzedaż 
bądź przekazanie poza gosp. 

rolne 

Przekazano do 
gosp. dom. 

i na deputaty 
Upadki SK SP SK 

Liczba Wartość Liczba Liczba  Wartość Liczba Wartość Wartość Liczba Liczba  Wartość Liczba Liczba 

Ko
d 

[szt. fiz.] [zł] [szt. fiz.]  [szt. fiz.]  [zł] [szt. fiz.] [zł] [zł] [szt. fiz.]  [szt. fiz.]  [zł] [szt. fiz.] [szt. fiz.] 

Wyszczególnienie 

1 2 {D1} 3 {D2} 4 5{N4} 6 {E1, N5} 7{N6} 8 {E2, N7} 9 {E3} 10 11 {D3} 12 {D4} 13 14 

Konie {E51} 22 086 087   231  232 233  088 089   

Cielęta na tucz Cielęta na rzeź poniżej 6  m. 23 091 092   234  235 236  093 094   

Pozostałe cielęta < 12 m. 24 096 097   234  235 236  098 099   

Byczki od 1 do 2 lat 25 101 102   234  235 236  103 104   

Jałówki od 1 do 2 lat  26 106 107   234  235 236  108 109   

Byki ≥ 2 lat Zawiera buhaje. 27 111 112   234  235 236  113 114   

Jałówki hodowlane ≥ 2 lat 28 116 117   234  235 236  118 119   

Jałówki na tucz ≥ 2 lat 29 121 122   234  235 236  123 124   

Krowy mleczne 30 126 127   234  235 236  128 129   

Wybrakowane krowy Zawiera sztuki po zakończeniu laktacji. 31 131 132   234  235 236  133 134   

Pozostałe krowy Zawiera krowy mamki. 

{E52} 

32 136 137   234  235 236  138 139   

Pnie pszczele 33 141 142   252  253 254  143 144   

Króliki Zawiera tylko matki. 
{E58} 

34 146 147   252  253 254  148 149   

Kozy Zawiera tylko matki. 38 166 167   243  244 245  168 169   

Pozostałe kozy Zawiera kozły. 
{E55} 

39 171 172   243  244 245  173 174   

Owce Zawiera tylko samice ≥1 rok przeznaczone do hodowli. 40 176 177   240  241 242  178 179   

Pozostałe owce Zawiera tryki. 
{E54} 

41 181 182   240  241 242  183 184   

Prosięta < 20 kg żywej wagi. 43 191 192   246  247 248  193 194   

Maciory Maciory ≥ 50 kg, bez macior wybrakowanych. 44 196 197   246  247 248  198 199   

Warchlaki i tuczniki ≥ 20 kg, bez knurów i wybrakowanych macior. 45 201 202   246  247 248  203 204   

Pozostała trzoda chlewna Zawiera knury i wybrakowane 
maciory. 

{E56} 

46 
206 207   246  247 248  208 209   

Brojlery kurze Bez wybrakowanych niosek. 47 211 212   249  250 251  213 214   

Nioski kurze Zawiera także wybrakowane nioski i kurki 
na nioski. 

48 
216 217   249  250 251  218 219   

Pozostały drób Kaczki, indyki, gęsi, perliczki, koguty, strusie. 

{E57} 

49 221 222   249  250 251  223 224   

Pozostałe zwierzęta Pisklęta, pozostałe króliki, jelenie, kucyki itp. {E58} 50  227   252  253 254   229   
Dział E. py i sprzedaż zwierząt 
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Dział F. Koszty 
Dotyczy tylko kosztów poniesionych na produkcję w roku obrachunkowym (łącznie z wartością zużytych nasion i pasz wyprodukowanych 
w gospodarstwie oraz nieodpłatnie otrzymanych z zewnątrz, wycenionych po kosztach loco gospodarstwo) 

Zapisów należy dokonać w cenach bieżących, w złotych. 

Koszt 
[zł] Wyszczególnienie ko

d 

1 

Wynagrodzenia i inne Zawiera: wynagrodzenia, deputaty [wynagrodzenia w naturze [Dział D 
oraz Dział K], ubezpieczenia socjalne, wypadkowe itp. 

59 
259 

Usługi 

Wszelkie koszty usług (łącznie z kosztami paliwa), ale bez materiałów (np. nasion, 
nawozów), które powinny być uwzględnione w odpowiednich pozycjach. 
Jeśli wynajętym sprzętem posługiwali się pracownicy gospodarstwa, koszty materiałów 
łącznie z paliwem powinny być uwzględnione w odpowiednich pozycjach. 

60 

260 

Bieżące utrzymanie środków 
transportu, maszyn i urządzeń 

Tylko koszty utrzymania i bieżących remontów. 
Koszty remontów głównych (zmieniających wartość środka 
trwałego) należy zapisać w wierszu 101 Dział G. 

61 
261 

Paliwa i smary Paliwa i smary do pojazdów gospodarstwa. 62 
262 

Pr
ac

a 
i m

as
zy

ny
 

Koszt użycia prywatnego samochodu osobowego do celów 
gospodarstwa rolnego. 

Wg „kilometrówki”. 63 
263 

Pasze treściwe dla zwierząt żywionych 
w systemie wypasowym5 

64 
264 

Pasze objętościowe dla zwierząt żywionych 
w systemie wypasowym 

65 
265 

Pasze dla trzody chlewnej 66 
266 

Pa
sz

e 
za

ku
pi

on
e 

Pasze dla drobiu i innych małych zwierząt 

Zawiera: pasze kupione na pniu; 
czynsz za krótkoterminową 
dzierżawę powierzchni paszowej; 
słomę i ścioły; dodatki do 
przechowywania i konserwacji. 

67 
267 

Pasze dla zwierząt żywionych w systemie 
wypasowym 

68 
268 

Pasze dla trzody chlewnej 69 
269 

Pa
sz

e 
w

ła
sn

e 

Pasze dla drobiu i innych małych zwierząt 

Zawiera towarowe pasze wg cen 
sprzedaży loco gospodarstwo. 

70 
270 

Ko
sz

ty
 b

ez
po

śr
ed

ni
e 

pr
od

uk
cj

i z
w

ie
rz

ęc
ej

 

 
Pozostałe koszty 
bezpośrednie 
produkcji zwierzęcej 

Np. koszty opieki weterynaryjnej, leków, inseminacji, 
kastracji, analiz mleka, prowadzenia ksiąg zarodowych, 
środków do dezynfekcji urządzeń produkcji zwierzęcej, 
koszty przechowywania i przygotowywania pasz, 
jeśli odbywa się to w wynajętych budynkach. 

71 

271 

Nasiona i sadzonki zakupione 72 
272 

Nasiona i sadzonki własne, zużyte w 
gospodarstwie rolnym 

Zawiera koszty przygotowania materiału siewnego: 
sortowanie, dezynfekcja. 
Koszt sadzonek zużytych pod nowe nasadzenia 
uznawane są jako inwestycja i zapisywane 
w wierszu 96 lub 100 Dział G. 

73 
273 

Nawozy 
Zawiera wszelkie zakupione nawozy, w tym: kompost i obornik. 
Nie zawiera obornika i kompostu wyprodukowanego w gospodarstwie oraz nawozów 
zużytych w lesie. 

74 
274 

Środki ochrony roślin 
Zawiera koszty: insektycydów, fungicydów, herbicydów, środków 
przeciw przymrozkom itp. 
Nie zawiera kosztów środków ochrony roślin zużytych w lesie. 

75 
275 

Pozostałe koszty bezpośrednie 
produkcji roślinnej 

Zawiera koszty: krótkoterminowej dzierżawy ziemi, analiz 
glebowych, przechowywania w wynajętych budynkach, 
związane z przygotowaniem produktów do sprzedaży 
(np. pakowaniem) itp. 

76 

276 

Ko
sz

ty
 b

ez
po

śr
ed

ni
e 

pr
od

uk
cj

i r
oś

lin
ne

j 

Koszty bezpośrednie lasu 
Zawiera tylko koszty nawozów i środków ochrony roślin. 
Pozostałe koszty (praca, usługi itp.) należy zapisać 
w odpowiednich pozycjach. 

77 
277 

                                                 
5 Zwierzęta żywione w systemie wypasowym = konie, bydło, kozy, owce. 
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Ciąg dalszy działu F… 

 Koszt 
[zł] Wyszczególnienie Ko

d 

1 

Bieżące utrzymanie melioracji 
szczegółowych oraz budynków 
i budowli 

Tylko koszty utrzymania i bieżących remontów. 
Koszty remontów głównych (zmieniających wartość środka 
trwałego) należy zapisać w wierszach 97 i 98 Dział G. 

78 

278 

Energia elektryczna 79 279 

Opał 
Tylko na potrzeby gospodarstwa rolnego. 

80 280 

Woda Zawiera koszt zużytej wody na potrzeby gospodarstwa rolnego łącznie z wodą zużytą 
do nawodnień upraw. 

81 
281 

Ubezpieczenia 

Zawiera koszt wszelkich ubezpieczeń związanych z ryzykiem prowadzenia 
działalności rolniczej. 
Nie zawiera ubezpieczeń od wypadków przy pracy (które należy zapisać 
w wierszu 59) oraz ubezpieczeń budynków (które należy zapisać w wierszu 87). 

82 

282 

Podatki i inne opłaty 

Zawiera inne podatki (poza podatkiem rolnym, od nieruchomości, 
podatkiem od towarów i usług VAT) oraz inne opłaty wnoszone do 
budżetów gminnych i budżetu Państwa związane z funkcjonowaniem 
gospodarstwa. 

83 

283 

Ko
sz

ty
 o

gó
ln

og
os

po
da

rc
ze

 

Pozostałe koszty 
ogólnogospodarcze 

Zawiera wszystkie niewymienione wyżej koszty, np. koszty biurowe, 
rachunki telefoniczne itp. 

84 
284 

Wszelkie koszty związane z dzierżawą długoterminową 85 285 Czynsz dzierżawny 
w tym:  czynsz za dzierżawioną ziemię 86 

286 

Ubezpieczenia budynków  87 287 

 

Podatek rolny, od nieruchomości  88 288 

Odsetki za kredyty długoterminowe – inwestycyjne 
(na zakup/remont/budowę ziemi i środków trwałych) 

90 
290 

w tym: odsetki za kredyty na zakup ziemi 91 291 

 

Odsetki za kredyty krótkoterminowe (obrotowe) 92 292 



 

 

[7/13] 
 

31-03-2010 
Ankieta_BD

G
R

-2009 

Dział G. Ziemia, budynki, maj ątek trwały i obrotowy 
Zawiera wartość posiadanych, zakupionych, wytworzonych (łącznie z oszacowaną wartością pracy nieopłaconej i kosztem pracy opłaconej), a także odtworzonych w wyniku remontu kapitalnego (łącznie 
z oszacowaną wartością pracy nieopłaconej i kosztem pracy opłaconej) aktywów trwałych gospodarstwa oraz wartość majątku obrotowego na stan początkowy roku obrachunkowego. 

Wypełnić wg sprawozdania GUS F-03 Dział 1 oraz Dział 1.0. w złotych. 
 
 Inwestycje Amortyzacja 

w tym: w  tym: Wartość brutto na 
początek roku 
F-03, Dział 1, Kol. 1 

z dotacjami 
Zawiera także remonty 

kapitalne oraz produkcję 
aktywów trwałych na 
własne potrzeby GR. 

F-03, Dział 1, 
Kol. 7  + 8 

dotacje 

Sprzedaż 
F-03, Dział 1,  

Kol. 4 
+ 

Wypłacone 
odszkodowania 

dotychczasowe 
odpisy 

amortyzacyjne 
(umorzeniowe) 

F-03, Dział 1.0. 

kwota amortyzacji 
dotycząca roku 

obrachunkowego 
2009 

Wartość brutto na 
koniec roku 

F-03, Dział 1, Kol. 6 

[zł] 

Wyszczególnienie Ko
d 

3 4{G4} 5{G5} 6{G6} 7 8{G7} 9 

Grunty  F-03, Dział 1, Wier. 02 - Wier. 03 95 304 305 306 307  308 309 

Uprawy trwałe F-03, Dział 1, Wier. 03 96  313 314 315  316  

Melioracje szczegółowe, ogrodzenia 
F-03, Dział 1, Wier. 07 97 

 321 322 323  324  

Budynki i budowle GR 
F-03, Dział 1, Wier. 04 - Wier. 05 98 

 329 330 331  332  

Wartości niematerialne i prawne 99  337 338 339  340  

Las 100 344 345 346 347  348 349 

Środki transportowe, maszyny i urządzenia 
F-03, Dział 1, Wier. 08  + 10  + 11 101 

 353 354 355  356  

Majątek 
obrotowy 

Zapasy, wartość produkcji w 
toku, gotówka w kasie i na 
rachunku bankowym itp. 

102 

360 361 362 363  364 365 
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Dział H. Zobowi ązania 

W poniższej tabeli należy umieścić jedynie niespłacone zobowiązania. Wypełnić wg sprawozdania GUS F-02 w złotych. 

Wartość na początek roku Wartość na koniec roku 
Razem Razem 

[zł] 
Wyszczególnienie 

1 5 

Zobowiązania długo-i średnioterminowe Powyżej 1 roku. F-02, wiersz 74 104 
374 378 

Zobowiązania krótkoterminowe Poniżej 1 roku. F-02, wiersz 80 105 
382 386 

Dział I. Podatek od towarów i usług (VAT) 

Wypełnić wg sprawozdania GUS F-01/I-01 Część 1, Dział 4 w złotych. 

Wartość 
[zł] Wyszczególnienie 

1 

System rozliczeń Kod: 1 = zasady ogólne; 2 = ryczałt. 107 
400 

Pobrany podatek od towarów i usług przy sprzedaży i czynnościach zrównanych ze sprzedażą Wiersz 01 108 
402 

Zapłacony podatek od towarów i usług przy zakupie i czynnościach zrównanych z zakupem  Wiersz 02 109 
403 

Zapłacony podatek od towarów i usług przy zakupie dla potrzeb inwestycji 110 
404 

Zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego 111 
405 

Dział J. Dotacje i subsydia 
Zawiera wszystkie płatności ze środków publicznych, związanych z działalnością operacyjną gospodarstwa. 
Nie zawiera płatności związanych z inwestycjami, które należy umieścić w kol. 5 Dział G 

Dotyczy dotacji i subsydiów przyznanych (niekoniecznie uzyskanych) w roku obrachunkowym w złotych. 

Wartość Kod 
Wypełnia 

IERiGŻ-PIB! [zł] Wyszczególnienie 
1 2 

Jednolita płatność obszarowa 01 680  

Uzupełniająca płatność obszarowa do powierzchni upraw podstawowych 02 950  

Uzupełniająca „płatność zwierzęca” (do upraw uprawianych na pasze na TUZ) 03 950  

Uzupełniająca płatność obszarowa do uprawy: 04 
└──┴──┴──┘ 

 

Uzupełniająca płatność obszarowa do uprawy: 05 
└──┴──┴──┘  

Uzupełniająca płatność obszarowa do uprawy: 06 
└──┴──┴──┘  

Uzupełniająca płatność obszarowa do uprawy: 07 
└──┴──┴──┘  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  
08 

└──┴──┴──┘  

.................................................................................................................................  09 
└──┴──┴──┘  

.................................................................................................................................  10 
└──┴──┴──┘  

.................................................................................................................................  11 
└──┴──┴──┘  

.................................................................................................................................  12 
└──┴──┴──┘ 

 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................  
13 

└──┴──┴──┘  
Saldo = subsydia i dotacje przyznane w 2008 roku 
 – subsydia i dotacje uzyskane w roku 2009 z przyznanych w 2008 

14 
 483 
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Dział K. Produkcja 
W kolumnie 7 „Sprzedaż…” należy uwzględnić wartość przekazanych produktów rolnych na dary i do działalności pozarolniczeji przedsiębiorstwa, a także wartości uzyskanych odszkodowań z tytułu 
poniesionych strat przy konkretnej uprawie !(jeżeli odszkodowań nie da się powiązać z konkretną uprawą, to wykazać w poz. 181) 
W kolumnie „Przekazano do…” należy uwzględnić spożycie konsumpcyjne oraz przekazane pracownikom świadczenia w naturze (deputaty)! 
Suma wartości z kol. 10 Dział K musi być równa sumie pozycji 68, 69, 70 oraz 73 Dział F (pod warunkiem, że w gospodarstwie nie występują produkty przekazane na przerób) 

Powierzchnia Produkcja 
Zapas na 

początek roku 

Sprzedaż 
bądź przekazanie 
poza gosp. rolne 

Przekazano do 
gosp. dom. 

 i na deputaty 

Zapas na 
koniec roku 

Zużycie na 
siew, paszę 

i przerób Kod 
Nawadnianie: 

0 = nienawadniane; 
1 = nawadniane. 

Typ uprawy: 
0 = zapas; 

1 = uprawa główna; 
2 = przedplon; 
3 = wsiewka; 
4 = poplon; 

5 = pod osłoną; 
6 = na pow. odłogowanej; 
7=na cele energetyczne. 

[ha] [dt] [zł] 
Produkty roślinne 

Wykaz kodów na str. 11. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        

...................................................  └──┴──┴──┘ └──┘ └──┘        
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Ciąg dalszy działu K… 

Kod  Produkcja 
Stan na początek 

roku 

Sprzedaż 
bądź przekazanie 
poza gosp. rolne 

Przekazano do 
gosp. dom 

 i na deputaty 

Stan na 
koniec roku 

Zużycie na 
paszę i przerób 

 [dt] [zł] 
Produkty pochodzenia zwierzęcego 

1 5 6 7 8 9 10 

Mleko krowie 162 
      

Produkty mleczne 163       

Mleko owcze 164       

Mleko kozie 165       

Wełna 166       

Produkty z mleka owczego 167       

Produkty z mleka koziego 168       

Jaja kurze [tys. szt] 169       

Miód i produkty pszczelarskie 313       

Pozostałe produkty zwierzęce 170 
      

Usługowy odchów obcych zwierząt 171 
      

Ciąg dalszy działu K… 

Powierzchnia Kod 
[ha] Pozostałe 

1 4 

Las 173 
 

Pozostałe powierzchnie i produkcja 182  

Ciąg dalszy działu K… 

Sprzedaż 
bądź przekazanie 
poza gosp. rolne 

 Wyjaśnienie do poz. 181 

Kod 
[zł]   

Pozostałe sprzedaże 

1 7  Poz. 181 zawiera: 

Okazjonalna oddzierżawa powierzchni paszowej 172 
   

Drewno z lasu 174    

Drzewostan 175    

Inne produkty z lasu 176    

Usługi (w tym wynajęcie maszyn) 177    

Otrzymane odsetki z konta bankowego 178    

Agroturystyka 179    

Pozostałe sprzedaże i produkty (jeśli sprzedaż jest większa niż 40 000 zł, to należy dodać wyjaśnienie) 181    
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Wykaz kodów produktów roślinnych - Dział K 
Produkt roślinny Kod 
Pszenica ozima i jara 120 
Pszenica twarda 121 
Żyto 122 
Jęczmień ozimy i jary 123 
Owies 124 
Mieszanki zbożowe jare 125 
Kukurydza na ziarno 126 
Pozostałe zbożowe i pszenżyto 128 
Łubin słodki, groch, fasola 360 
Wyka, soczewica, groch włoski (ciecierzyca) 361 
Pozostałe rośliny wysokobiałkowe 330 
Ziemniaki skrobiowe 362 
Pozostałe ziemniaki 363 
Buraki cukrowe 131 
Rzepak i rzepik ozimy i jary 331 
Słonecznik oleisty 332 
Soja 333 
Pozostałe oleiste (łącznie z lnem innym niż len na włókno) 334 
Chmiel 133 
Tytoń 134 
Zioła, rośliny aromatyczne 345 
Pozostałe rośliny przemysłowe 348 
Owoce i warzywa w uprawie polowej 
(zmianowanie z roślinami polowymi) 

136 

Owoce i warzywa w ogrodach towarowych 
(zmianowanie z innymi owocami i warzywami) 

137 

Owoce i warzywa pod osłonami wysokimi 138 
Grzyby [m2] 139 
Kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie polowej 140 
Kwiaty i rośliny ozdobne pod osłonami wysokimi 141 
Trawy nasienne 142 
Pozostałe plantacje nasienne 143 
 

 
Produkt roślinny Kod 
Okopowe pastewne i kapustne 144 
Kukurydza pastewna 326 
Pozostałe zboża na kiszonkę 327 
Pozostałe pastewne 328 
Ugory i odłogi 146 
Trawy uprawiane na gruntach ornych przez okres krótszy niż 5 lat 147 
Pozostałe uprawy na gruntach ornych 148 
Ziemia przygotowana do uprawy, wydzierżawiona innym 
(w kol. 7 wpisać wartość czynszu) 

149 

Trwałe użytki zielone (TUZ) 150 
Pastwiska niepielęgnowane 151 
Trwałe łąki niewykorzystywane już do produkcji i kwalifikujące się do otrzymania 
subsydiów 

314 

Owoce ziarnkowe - jabłka, gruszki itp. 349 
Owoce pestkowe - śliwki, czereśnie, wiśnie itp. 350 
Orzechy 351 
Owoce jagodowe - porzeczki, maliny, agrest itp. 352 
Winorośle 155 
Uprawy trwałe w uprawie pod osłonami 156 
Szkółki 157 
Pozostałe uprawy trwałe 158 
Produkty przetworzone z produktów roślinnych pochodzących z gospodarstwa 
rolnego niewskazane oddzielnie 

160 

Produkty uboczne 161 
Pozostałe powierzchnie i produkcja 182 
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Dział L. Limity produkcyjne i inne prawa 
Wyjaśnienie. Jeśli w gospodarstwie użytkowane są np. dwie kwoty mleczne (jedna przyznana, a druga dodzierżawiona) to należy każdą z nich opisać w oddzielnym wierszu. 
Jeśli wystąpiła dodzierżawa limitu, to wartość czynszu powinna także zostać wykazana w poz.85 Dział F. 
Jeśli wystąpiła oddzierżawa limitu, to wartość czynszu powinna także zostać wykazana kodem 181 Dział K. 
Jeśli wystąpił zakup limitu, to wartość zakupu powinna także zostać wykazana w wierszu 99, kol. 4 Dział G. 
Jeśli wystąpiła sprzedaż limitu, to wartość sprzedaży powinna także zostać wykazana w wierszu 99, kol. 6 Dział G. 
Wartość posiadanych limitów na początek roku (zakupionych lub darowanych gospodarstwu w latach poprzednich) powinna być wykazana w wierszu 99, kol. 3 Dział G. 

Przychody: 
zakup/darowane do 

GR/dodzierżawa/użyczenie 
do GR 

Rozchody: 
sprzedaż/darowane z 

GR/oddzierżawa/użyczenie 
z GR 

Stan na 
początek 

roku 

Stan na 
koniec 
roku 

Ilość 
Kara za 

przekroczenie Kod 

Pochodzenie/rozdysponowanie: 
1 = otrzymane/darowane 

zakupione/ sprzedane do/z GR; 
2 = dodzierżawione/użyczone GR, 

oddzierżawione/użyczone z GR [zł] [dt] [zł] 

Nazwa limitu produkcyjnego 

1 2 4 5 6 8 9 10 

 └──┴──┴──┘ └──┘       

 └──┴──┴──┘ └──┘       

 └──┴──┴──┘ └──┘       

 └──┴──┴──┘ └──┘       

 └──┴──┴──┘ └──┘       

 └──┴──┴──┘ └──┘       

 └──┴──┴──┘ └──┘       

 └──┴──┴──┘ └──┘       

Wykaz kodów limitów produkcyjnych - Dział L 
 

 
 

 

Limit produkcyjny (kwota) Kod 
Mleka 401 
Buraków cukrowych 421 
Skrobi ziemniaczanej 423 
Pozostałe 499 



 

 

Ankieta_BD
G

R
-2009 

 
31-03-2010 

[13/13] 

Dział R.  Ilości referencyjne 
L.p. Pytanie J.m. Odp. 

1. Czy w 2006  roku prowadzono uprawę pomidorów? [T/N]    

1.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 1. [T]ak, to czy w 2006 roku dostarczono pomidory do przetwórstwa (zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonym na podstawie 
przepisów o organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych)? [T/N] 

 
  

1.2. Jeżeli odp. na pyt. 1.1 [T]ak, to jaką ilość pomidorów sprzedano do przetwórstwa (zgodnie z w/w świadectwem)?  dt   
2. Czy w roku 2009 wykazano uprawę truskawek pod kodem [136, 137 lub 138]? [T/N]    

2.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 2. [T]ak, to czy wśród nich były truskawki sprzedawane podmiotowi skupującemu na podstawie "umowy o przetwórstwo" owoców miękkich? (a tym samym rolnik był 
uprawniony do uzyskania przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich)? [T/N] 

   

2.2. Jeżeli odp. na pyt. 2.1 [T]ak, to jaka powierzchnia pod uprawą truskawek została zadeklarowana w "umowie o przetwórstwo" owoców miękkich?  ha   

3. Czy w 2009 roku wykazano uprawę malin pod kodem [352]? [T/N]    

3.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 3. [T]ak, to czy wśród nich były maliny sprzedawane do przetwórstwa na podstawie umowy, z podmiotem skupującym, dotyczącej ich przetwarzania (a tym samym rolnik 
był uprawniony do uzyskania przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich)? [T/N] 

   

3.2. Jeżeli odp. na pyt. 3.1 [T]ak, to jaka powierzchnia pod uprawą malin została zadeklarowana w "umowie o przetwórstwo" owoców miękkich?  ha   
4. Czy w 2006 roku prowadzono uprawę chmielu? [T/N]    

4.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 4. [T]ak, to proszę podać powierzchnię referencyjną uprawy chmielu w 2006 roku (a tym samym do jakiej powierzchni chmielu przysługuje rolnikowi płatność niezwiązana z 
produkcją)? 

ha 
  

5. Czy rolnik posiada prawo do otrzymywania płatności cukrowej? [T/N]    

5.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 5 [T]ak, to do jakiej ilości referencyjnej buraków cukrowych przysługuje rolnikowi płatność cukrowa (na podstawie umowy zawartej z producentem cukru dotyczącej dostawy 
buraków)?  

tony 
  

6. Czy w roku 2009 wykazano uprawę ziemniaków skrobiowych pod kodem [362]? [T/N]    
6.1. Jeżeli odpowiedź na pyt. 6. [T]ak, to czy rolnik zawarł umowę kontraktacji z producentem skrobi na dostawę ziemniaków skrobiowych? [T/N]    

6.2. Jeżeli odpowiedź na pyt. 6.1. [T]ak, to proszę podać określone w umowie:    

6.2.1. Powierzchnię upraw ha   

6.2.2. Ilość ziemniaków    

6.2.2.1. W tonach tony   
6.2.2.2. W ekwiwalencie skrobi tony   
7. Czy w roku 2009 wykazano uprawy na trwałych użytkach zielonych pod kodem [150]?    

7.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 7. [T]ak, to czy w roku 2009 gospodarstwo było uprawnione do otrzymania  płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością 
uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego? [T/N] 

 

  
7.2. Jeżeli odp. na pyt. 7.1. [T]ak, to do jakiej powierzchni upraw na trwałych użytkach zielonych przysługiwała gospodarstwu płatność zwierzęca?  ha   
8. Czy w roku 2005 lub 2006 prowadzono uprawę tytoniu? [T/N]    

8.1. 
Jeżeli odp. na pyt. 8. [T]ak, to jaką ilość referencyjną surowca tytoniowego wyprodukowano w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu w 2005 lub w 2006 roku 
(a tym samym do jakiej ilości surowca przysługuje rolnikowi płatność niezwiązana z produkcją)? 

kg 
  

9. Czy w roku 2007 prowadzono uprawę ziemniaków skrobiowych? [T/N]   
9.1. Jeżeli odp. na pyt. 9. [T]ak to czy rolnikowi przysługuje prawo do uzyskania płatności niezwiązanej? [T/N]   
9.1.1. Jeżeli odp. na pyt. 9.1 [T]ak to do jakiej ilości referencyjnej, w ekwiwalencie skrobi, przysługuje rolnikowi płatność niezwiązana z produkcją? kg  

 


