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RóŜnice w konstrukcji kwestionariusza ankiety „Badanie dochodów 
gospodarstw rolnych” między rokiem 2009 i 2010 

 
Dział 2009 2010 

Badanie Dochodów Gospodarstw 
Rolnych w 2009 

Badanie Dochodów Gospodarstw 
Rolnych w 2010 

Nr telefonu: 22 505 45 35 Nr telefonu: 22 505 45 80 

Te informacje były wymagane 
 
 

Nie jest wymagane podanie typu 
rolniczego i klasy wielkości ekonomicznej 
w momencie wyboru  

W ramce – broszura: „Rachunkowość 
rolna w krajach Unii Europejskiej i w 
Polsce” L. Goraj 

W ramce – broszura: „FADN i Polski 
FADN” L. Goraj i E. Olewnik 
 

Pole wyboru doręczenia raportu: 
Tak/Nie 

Pole wyboru doręczenia raportu: 
Zaznaczyć krzyŜykiem 

Strona 
tytułowa 

 

Data i podpis posiadacza 
gospodarstwa rolnego 

Data i podpis zarządcy gospodarstwa 
rolnego 

A.1. Forma prawna gospodarstwa:  
1. Indywidualne gospodarstwo rolne 

 A.1. Forma prawna gospodarstwa  
1. Brak 

A A.9. Brak A.9. Przychody z działalności 
gospodarczej innej niŜ rolnicza 
bezpośrednio związana z 
gospodarstwem rolnym (OGA) 

Opis nad tabelą: Dotyczy pracowników 
opłaconych i nieopłaconych, 
zaangaŜowanych tylko w proces 
produkcji (bez usług – poniesiony koszt 
usług naleŜy wykazać w wierszu 
„usługi” Dział F, takŜe nakłady pracy 
uŜyte do produkcji, odtworzenia lub 
remontów kapitalnych środków 
trwałych są wyłączone). Praca 
opłacona jest kosztem gospodarstwa 
(jej wartość naleŜy wykazać w wierszu 
„wynagrodzenia” Dział F). Praca 
nieopłacona to praca członków rodziny 
rolniczej, do której naleŜy wytworzony 
dochód. Pracę nieopłaconą spoza 
gospodarstwa naleŜy wycenić i 
traktować jako opłacaną 

Opis nad tabelą: Dotyczy pracowników 
opłaconych, zaangaŜowanych tylko w 
proces produkcji (bez usług – poniesiony 
koszt usług naleŜy wykazać w wierszu 
„usługi” Dział F, takŜe nakłady pracy 
uŜyte do produkcji, odtworzenia lub 
remontów kapitalnych środków trwałych 
są wyłączone). Praca opłacona jest 
kosztem gospodarstwa (jej wartość 
naleŜy wykazać w wierszu 
„wynagrodzenia” Dział F). Pracę 
nieopłaconą spoza gospodarstwa naleŜy 
wycenić i traktować jako opłacaną 
 
 
 

Tabela Pracownicy nieopłaceni Tabela Pracownicy nieopłaceni – Brak 

C 

Brak Dodano zapytanie dotyczące tylko 
spółdzielni: Liczba pracujących członków 
spółdzielni 

D poz. 23 Cielęta na tucz Poz. 23 Cielęta do opasu  
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Cielęta na rzeź poniŜej 6 m Cielęta na rzeź poniŜej 6 m  
Poz. 91 odsetki za kredyty na zakup 
ziemi 

Brak 
 F 

Brak Dodano Dział F.1. Nakłady 

G 

Brak 
 
 
 

Poz. 102 Odblokowano kol 4 Inwestycje 
z dotacjami oraz kol. 6 SprzedaŜ 

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

Opis nad tabelą: JeŜeli wykazano system 
rozliczeń ‘Kod 1=zasady ogólne’, to 
pozycje 402-405 i KPPW naleŜy 
pozostawić puste. Wypełnić w złotych. 

Poz. 108 Pobrany podatek od towarów 
i usług przy sprzedaŜy i czynnościach 
zrównanych ze sprzedaŜą Wiersz 01 

Poz. 108 Podatek VAT naleŜny ogółem 

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

Poz. 109 Podatek VAT naliczony 
I 

Brak Dodano pozycję KPPW Kwota podatku 
podlegającego wpłacie do Urzędu 
Skarbowego 

J 

Saldo = subsydia i dotacje przyznane 
w 2008 roku – subsydia i dotacje 
uzyskane w roku 2009 z przyznanych 
w 2008 

Saldo = Subsydia i dotacje uzyskane w 
latach 2009 i 2010 z przyznanych w 
2009 – subsydia i dotacje przyznane w 
2009 

Dział K Produkty roślinne  Dział K Uprawy  
Kol. 3 Typ uprawy (0=zapas; 
1=uprawa główna; 2=przedplon; 
3=wsiewka; 4=poplon; 5=pod osłoną; 
6=na pow. odłogowanej; 7=na cele 
energetyczne) 

Kol. 3 Typ uprawy (1=uprawa główna; 
2=przedplon; 3=wsiewka; 4=poplon) 
 
 
 

Brak Kol. 4 Na gruncie (1=własnym, 
dodzier.>=1 rok; 2=dodzier.<1 rok; 
3=zakupionym z up. „na pniu”; 
4=uprawy zakupione „na pniu” 

Brak Kol. 5 Przeznaczenie (1=na cele 
energetyczne; 9=pozostałe) 

Brak Kol. 6 Technologia produkcji 
(1=tradycyjna; 2=GMO) 

Kol. 5 Produkcja [dt] Kol. 8 Zbiór – Ilość [dt] 
Brak Kol. 9 Brak zbioru (1=sady i plantacje 

nieowocujące; 2=względy ekonomiczne; 
3=sprzedaŜ uprawy „na pniu”; 9= Inne 
powody (np. war. pogodowe)) 

K 

Dział K Produkty roślinne Dział K. Produkty roślinne 
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Brak Kol. 4 SprzedaŜ lub przekazania poza 
gosp. rolne [dt] 

Brak Kol. 5 Odszkodowania [zł] 

Kol. 8 Przekazano do gosp. dom. i na 
deputaty 

Kol. 6 Przekazania na deputaty 
 

Produkty pochodzenia 
zwierzęcego 

Produkty pochodzenia 
zwierzęcego 

Brak 
 

Kol. 5 SprzedaŜ lub przekazania poza 
gosp. rolne [dt] 

Brak Kol. 6 Odszkodowania [zł] 
Kol. 8 Przekazano do gosp. dom. i na 
deputaty 

Kol. 7 Przekazania na deputaty 
 

Pozostałe sprzedaŜe Pozostałe sprzedaŜe 

Brak Kol. 3 Odszkodowania [zł] 
Brak Nowa kolumna J.m. (jednostka miary) 
Kod 146 Ugory i odłogi Kod 315 Odłogi 
Kod 146 Ugory i odłogi Kod 316 Ugory na gruntach ornych 

Wykaz 
kodów 
produktó

w 
roślinnych 
–dział K 

Kod 182 Pozostałe powierzchnie i 
produkcja 

Kod 182 Brak 

Brak 5. Czy w roku 2010 rolnikowi 
przysługiwało prawo do uzyskania 
specjalnej płatności obszarowej do 
powierzchni uprawy roślin strączkowych i 
motylkowatych drobnonasiennych? [T/N] 
5.1. JeŜeli odpowiedź na pyt. 5. [T]ak to 
do jakiej powierzchni przysługiwała 
rolnikowi specjalna płatność obszarowa 
do powierzchni uprawy roślin 
strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych? 

Brak 6. Czy w roku 2010 przysługiwało 
rolnikowi prawo do otrzymania płatności 
do krów? [T/N] 
6.1. JeŜeli odpowiedź na pyt. 6. [T]ak, to 
do jakiej liczby sztuk samic bydła 
domowego rolnikowi przysługiwała ta 
płatność? 

R 

Brak 7. Czy w roku 2010 rolnikowi 
przysługiwało prawo do otrzymania 
płatności do owiec? [T/N] 
7.1. JeŜeli odpowiedź na pyt. 7. [T]ak, to 
do jakiej liczby sztuk samic z gatunku 
owca domowa rolnikowi przysługiwała ta 
płatność? 
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Brak 8. Jaka była całkowita powierzchnia 
uŜytków rolnych (UR) gospodarstwa 
rolnego wnioskowana o przyznanie 
jednolitej płatności obszarowej (JPO) 
wykazana we wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2010? 
8.1. Do jakiej powierzchni uŜytków 
rolnych (UR) przyznano jednolitą 
płatność obszarową (JPO) za rok 2010? 

 
 


