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Instrukcja postępowania dotycząca zmian w Aplikacji Polski FADN wersja 2011 

w porównaniu z wersją papierową książek Polskiego FADN na rok 2011 

Uwagi ogólne 

Zmiany omówione w poniższym dokumencie dotyczą roku obrachunkowego 2011. 

Wprowadzenie zmian jest konsekwencją prac grup roboczych powołanych przy Komisji Europejskiej, 

których zadaniem była modyfikacja w formie i zakresie sprawozdania z gospodarstwa rolnego 

(Farm Return).  

W roku obrachunkowym 2011 zakres zmian obejmuje dwa zagadnienia: 

1. Wprowadzenie wymogu rejestrowania danych na temat zawartości procentowej NPK w nawozach 

mineralnych. 

2. Wprowadzenie wymogu rejestrowania danych o roku oddania środka trwałego do eksploatacji. 

1. Rejestrowanie zawartości procentowej NPK [N, P2O5, K2O] 

Rejestrowanie zawartości procentowej NPK wymagane jest każdorazowo w momencie użycia kodu nawozu 

mineralnego. Dotyczy to książek: SAiZ np. w tabeli 14 ‘Zapasy materiałów do działalności operacyjnej’, 

KWiW, tabeli Wydatki, KOiZ np. w tabeli 13 ‘Produkcja roślinna w toku – cykl krótki’, SWAiZ np. 

w tabeli 6 (14) ‘Zapasy materiałów do działalności operacyjnej’. W wersji papierowej książek Polskiego 

FADN w momencie wystąpienia zapisu dotyczącego nawozu mineralnego należy w kolumnie 

‘Wyszczególnienie’ obok nazwy nawozu mineralnego wpisać zawartość N, P2O5, K2O wg wzoru: 

- polifoska, N-12, P2O5 -12, K2O-12 

Polifoska, 12-12-12

 

- mocznik, N-46, P2O5-0, K2O-0 

Mocznik, 46-0-0

 

 



instrukcja_zmian_w_aplikacji_2011.doc 
Data utworzenia 2011-03-29 10:01:00; Data ostatniego wydruku 2011-03-30 15:09:00 
 

Strona 2 z 5 

W gospodarstwach kontynuujących prowadzenie rachunkowości w Polskim FADN w roku 2011, ze 

względu na brak wersji papierowej książki SAiZ, należy zanotować dane o zawartości procentowej NPK na 

dodatkowym wydruku odpowiedniej tabeli SAiZ (plik z książką SAiZ można pobrać ze strony internetowej 

Polskiego FADN, www.fadn.pl, zakładka Metodologia / Formularze książek). 

Zapis danych dotyczących zawartości procentowej NPK w nawozach mineralnych w Aplikacji Polski FADN 

na rok 2011 będzie prowadzony za pomocą specjalnego okienka zatytułowanego ‘Podaj skład % nawozu’. 

Pojawi się ono z chwilą wprowadzenia do kolumny ‘Kod’ kodu nawozu mineralnego np. ’51-24-00’. 

Zadaniem osoby wprowadzającej dane do Aplikacji będzie przepisanie danych odnośnie zawartości 

procentowej NPK z formularzy książek w odpowiednie pola okienka wg wzoru poniżej: 

Polifoska4, 4-12-32 51-24-00Polifoska4, 4-12-32 51-24-00

 

Dla ułatwienia doradcom wpisywania danych na temat nawozów do Aplikacji Polski FADN, każdy 

z nawozów wpisanych przez doradcę będzie rejestrowany w słowniku zapisanym w pamięci Aplikacji. 

Dzięki temu słownikowi w momencie ewidencjonowania stanu zapasów nawozów na stanie końcowym, po 

wprowadzeniu kodu danego nawozu, nastąpi wyświetlenie w okienku wszystkich nawozów 

wprowadzonych wcześniej pod tym kodem. Wybranie odpowiedniego nawozu z listy i potwierdzenie 

przyciskiem ‘OK’ spowoduje, że dane na temat nazwy i struktury procentowej NPK będą uzupełnione 

automatycznie. 
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2. Rejestrowanie danych o roku oddania środka trwałego do eksploatacji 

Definicja: 

Rok oddania środka trwałego do eksploatacji to rok wprowadzenia środka trwałego do 

eksploatacji przez pierwszego właściciela lub rok przeprowadzenia ostatniego remontu kapitalnego, 

ewentualnie zmiany funkcji środka trwałego. W przypadku zakupu używanych środków trwałych, gdy 

powyższe dane nie są dostępne, należy podać rok produkcji. Jeżeli również te dane nie są dostępne np. 

w przypadku maszyn tzw. ‘składaków’, to należy podać rok zakupu lub przekazania do gospodarstwa 

rolnego. 

Sposób ustalania roku oddania środka trwałego do eksploatacji przedstawiono na poniższym schemacie: 

Rok oddania środka trwałego do eksploatacji jest to: 

Rok 

wprowadzenia środka trwałego do eksploatacji 
przez pierwszego właściciela

lub 

przeprowadzenia ostatniego remontu kapitalnego

lub

zmiany funkcji środka trwałego

1

Rok produkcji2

Rok zakupu lub przekazania do gospodarstwa 
rolnego

3

Jeśli dane odnośnie punktu 1 nie są dostępne należy przejść
do punktu 2:

Jeśli dane odnośnie punktu 2 nie są dostępne należy przejść
do punktu 3:

Rok 

wprowadzenia środka trwałego do eksploatacji 
przez pierwszego właściciela

lub 

przeprowadzenia ostatniego remontu kapitalnego

lub

zmiany funkcji środka trwałego

1 Rok 

wprowadzenia środka trwałego do eksploatacji 
przez pierwszego właściciela

lub 

przeprowadzenia ostatniego remontu kapitalnego

lub

zmiany funkcji środka trwałego

1

Rok produkcji2 Rok produkcji2

Rok zakupu lub przekazania do gospodarstwa 
rolnego

3 Rok zakupu lub przekazania do gospodarstwa 
rolnego

3

Jeśli dane odnośnie punktu 1 nie są dostępne należy przejść
do punktu 2:

Jeśli dane odnośnie punktu 2 nie są dostępne należy przejść
do punktu 3:

 

Dane dotyczące roku oddania środka trwałego do eksploatacji są wymagane dla następujących środków 

trwałych: 

1. Nasadzeń trwałych w sadach i na plantacjach wieloletnich – plonujących (kody 12-*) 

2. Melioracji szczegółowych (kody 14-*) 

3. Budynków i budowli (kody 15-*) 

4. Środków transportowych (kody 16-*) 

5. Maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych (kody 17-*) 

6. Wartości niematerialnych i prawnych (kody 18-1*) 
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7. Rozliczeń międzyokresowych kosztów (kody 18-2*) 

8. Zakończonych ulepszeń w obcych środkach trwałych (kody 19-00-*) 

W gospodarstwach kontynuujących prowadzenie rachunkowości w Polskim FADN 

w roku 2011, dane o roku oddania środka trwałego do eksploatacji na stan początkowy roku 2011 

należy uzupełnić w ‘Wykazie środków trwałych do ustalenia roku oddania środka trwałego do eksploatacji’, 

który zostanie zamieszczony na serwerze FTP w katalogu Biura Rachunkowego. Każdy z doradców otrzyma 

plik z wykazem środków trwałych na stan początkowy roku 2011 dla poszczególnych NIGów. ‘Wykaz…’ 

należy wydrukować, uzupełnić zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi, a następnie dołączyć do 

segregatora z książkami Polskiego FADN. Będzie on podstawą do wprowadzenia danych odnośnie roku 

oddania środka trwałego w tabelach SAiZ w Aplikacji Polskiego FADN na rok 2011.  

Wygląd tabeli ‘Wykaz…’ przedstawia się następująco: 

 

W wykazie wypełnione będą kolumny od 1 do 4. Zadaniem doradcy będzie uzupełnienie danych o roku 

oddania środka trwałego do eksploatacji (kol. 5). 

UWAGA: dane w kolumnach 1-4 (stan początkowy roku 2011) będą wypełnione na podstawie danych ze 

stanu początkowego roku obrachunkowego 2010 (= SK roku 2009), przy założeniu, że środek trwały ze 

stanu początkowego 2010 nie uległ żadnym zaszłościom (sprzedaż, przekazanie z GR, do inwestycji) 

w ciągu roku 2010.  

UWAGA: w związku z powyższym dla gospodarstw rozpoczynających prowadzenie rachunkowości 

w Polskim FADN w roku 2010 ‘Wykaz…’ będzie pusty gdyż na chwilę obecną (marzec 2011) baza danych 

za rok 2010 nie jest dostępna. 

Jeśli w ciągu roku obrachunkowego 2010 środek trwały ze stanu początkowego został sprzedany, 

utracony, przekazany poza GR lub do inwestycji to należy przekreślić właściwy dla niego wiersz 

w ‘Wykazie…’ 

Jeśli w ciągu roku obrachunkowego 2010 w gospodarstwie na skutek zakupu, przekazania do GR, 

zakończonej inwestycji pojawiły się nowe środki trwałe to należy je dopisać w ‘wolnych’ wierszach 

‘Wykazu…’ wypełniając co najmniej kol. 2 i kol. 5. 
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W gospodarstwach rozpoczynających prowadzenie rachunkowości w Polskim FADN 

w roku 2011 dane na temat roku oddania środka trwałego do eksploatacji należy zamieścić w kolumnie 

‘Wyszczególnienie’ tabel książki SAiZ właściwych dla wymienionych wcześniej grup środków trwałych 

(tab. 2, tab. 4, tab. 5, tab. 6, tab. 7, tab. 8, tab. 9), według wzoru: 

URSUS 4514, rok 1998

 

Podobnie należy postąpić we wszystkich gospodarstwach prowadzących rachunkowość 

w Polskim FADN w roku 2011 w przypadku zakupu lub przekazania do GR w roku 2011 środka 

trwałego (środki trwałe przychodzące z inwestycji będą miały automatycznie nadany rok oddania środka 

trwałego do eksploatacji równy danemu rokowi obrachunkowemu, 2011), według wzoru: 

Pług IBIS L4, rok 2008

 

Zapis danych na temat roku oddania środka trwałego do eksploatacji w Aplikacji Polski FADN na rok 2011 

będzie odbywał się: 

- w przypadku zapisów w książce SAiZ, w kolumnie „Rok oddania…”, która zostanie dodana do 

właściwych tabel SAiZ ; 

- w przypadku zapisów w KWiW (tabela Wydatki) oraz KOiZ (tabela Przekazania do GR), za 

pomocą wydzielonego okienka, które pojawi się z chwilą wprowadzenia do kolumny ‘Kod’ kodu 

środka trwałego np. ’16-30-05’, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku uzupełniania danych na 

temat charakterystyki środka trwałego. 

 

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: smolik@fadn.pl  

 


