
Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach  
(między rokiem 2009 a 2010) 

I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Rok Wykaz 
2009 2010 

Strona 
tytułowa 

Metryczka umieszczona była pod 
Informacjami Ogólnymi 

Metryczka została umieszczona na 
stronie tytułowej 

Umieszczona była pod 
Informacjami Ogólnymi 

Informacje dotyczące płatności 
niezwiązanych z produkcją roku 
bieżącego Metryczka 

Format współrzędnych 
geograficznych: stopnie i minuty 
dziesiętne 

Format współrzędnych 
geograficznych: stopnie, minuty i 
sekundy dziesiętne 

II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa 
Rolnego 

– bez zmian między rokiem 2009 a 2010 

III. Książka Wpływów i Wydatków Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

– bez zmian między rokiem 2009 a 2010 

IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Rok Wykaz 
2009 2010 

-2.5 Powierzchnia ziemi 
nawadnianej w ciągu roku 
obrachunkowego [ha]/f: 

f/Powierzchnia ziemi nawadnianej w 
ciągu roku obrachunkowego za 
pomocą urządzeń stałych lub 
przenośnych z wyłączeniem 
powierzchni pod osłonami. Informacje 

ogólne - brak 
-4.2 Ile byłby Pan/i skłonny zapłacić 
za własne grunty rolne 
przeznaczone na cele rolnicze? 
[zł]/j: 

j/Grunty rolne to grunty orne, grunty 
pod sadami, TUZ. Proszę podać 
wartość bieżącą dla całej 
powierzchni gruntów rolnych. 



V. Instrukcja Kodowania oraz Wykaz Kodów 

Wykaz 2 

Uwagi do wykazu: 

Uwaga: Od 2010 roku szczególną uwagę należy zwrócić na kody z grupy 2 – 
„Dotacje, wsparcie i rekompensaty”. Kody z tej grupy zostały zmodyfikowane:  
- podzielono płatności uzupełniające (UPO) (grupa kodów 22-*) oraz dotacje do 
produkcji  
(grupa kodów 26-*) na związane i niezwiązane z produkcją roku bieżącego; 
- dodano brakujące dotacje wchodzące w skład płatności rolnośrodowiskowych  
(grupa kodów 23-*); 
- dodano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (kod 27-15-nn); 
- dodano dotację w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”  
(kod 28-16-nn); 
- dodano dotację do zalesiania gruntów innych niż rolne (kod 29-15-nn); 
- dodano rekompensaty za ograniczenie powierzchni uprawy tytoniu (kod 29-63-nn). 

Wykaz kodów: 

Rok 
2009 2010 

22-1 Płatność uzupełniająca (UPO) 22-1 Płatność uzupełniająca (UPO) 
związana z produkcją roku bieżącego

22-13-nn Płatność uzupełniająca do 
powierzchni upraw roślin przeznaczonych na 
paszę uprawianych na trwałych użytkach 
zielonych 

22-13-nn Płatność uzupełniająca do 
powierzchni upraw roślin przeznaczonych na 
paszę uprawianych na trwałych użytkach 
zielonych (tzw. płatność zwierzęca) 
22-2 Płatność uzupełniająca (UPO) 
niezwiązana z produkcją roku bieżącego 

- brak kodów 22-22-nn Płatność uzupełniająca do 
powierzchni upraw chmielu niezwiązana z 
produkcją 

23-14-nn Zachowanie zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie 

23-14-nn Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 
23-15-nn Rolnictwo zrównoważone 
23-16-nn Ekstensywne trwałe użytki zielone 
23-17-nn Dotacje do ochrony zagrożonych 
gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych 
poza obszarami Natura 2000 

 - brak kodów 

23-18-nn Ochrona gleb i wód 
23-19-nn Wspieranie pozostałych 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 

23-19-nn Strefy buforowe 



26  Dotacje do produkcji 26  Dotacje związane i niezwiązane z 
produkcją roku bieżącego 

26-1 Dotacje do produkcji 26-1 Dotacje związane z produkcją 
roku bieżącego 

26-11-nn Płatność do uprawy tytoniu 26-11-nn Płatność do uprawy tytoniu 
związana z produkcją roku bieżącego

26-12-nn  Płatność do uprawy ziemniaków 
przeznaczonych do przetworzenia na skrobię 

26-12-nn  Płatność związana dla 
plantatorów ziemniaków 
skrobiowych 

26-19-nn  Dotacje do pozostałej produkcji 26-19-nn  Pozostałe dotacje związane 
z produkcją roku bieżącego 
26-2 Dotacje niezwiązane z produkcją roku 
bieżącego 
26-21-nn Płatność do uprawy tytoniu 
niezwiązana z produkcją 
26-22-nn  Płatność niezwiązana – sektor 
skrobi ziemniaczanej 
26-23-nn  Oddzielna płatność z tytułu 
owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 
26-24-nn  Płatność cukrowa 

- brak kodów 

26-29-nn  Pozostałe dotacje niezwiązane z 
produkcją roku bieżącego 

- brak kodu 
27-15-nn Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

- brak kodu 
28-16-nn Dotacje w ramach programu 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” 
29-15-nn Dotacje do zalesiania gruntów 
innych niż rolne (premie: pielęgnacyjna oraz 
zalesieniowa) - brak kodów 
29-63-nn Rekompensaty za ograniczenie 
powierzchni uprawy tytoniu 

Wykaz 5 

Uwagi do wykazu: 

Uwaga:  Zakupione/otrzymane w darze młóto browarniane należy kodować kodem 
52-32-00. 

Wykaz kodów: 

Rok 
2009 2010 

51-40-00 Nawozy organiczne z zakupów 
lub nieodpłatnych przekazań 

51-40-00 Nawozy organiczne i naturalne 
z zakupów lub nieodpłatnych przekazań 

52-32-00 Soczyste (np. ziemniaki paszowe 
surowe i kiszone, korzenie okopowych, wysłodki mokre, 
zielonki, kiszonki, sianokiszonki) 

52-32-00 Soczyste (np. ziemniaki paszowe 
surowe i kiszone, korzenie okopowych, wysłodki mokre, 
zielonki, kiszonki, sianokiszonki, młóto) 



Wykaz 6 

Uwagi do wykazu: 

Uwaga: Od 2010 roku szczególną uwagę należy zwrócić na kody z grupy 6 – 
„Uprawy; Zwierzęta; Produkty; Produkcja w toku”. Kody z tej grupy zostały 
zmodyfikowane aby uwzględnić brakujące informacje na temat tzw. OGA (ang. Other 
Gainful Activities) czyli działalności gospodarczych innych niż rolnicze, bezpośrednio 
związanych z gospodarstwem rolnym. 
Działalności bezpośrednio związane z gospodarstwem rolnym to działalności 
w ramach których wykorzystywane są albo zasoby gospodarstwa rolnego (ziemia, 
budynki, maszyny itp.) albo produkty tego gospodarstwa: 
- zmodyfikowano nazwę grupy kodów 66-7 na „Ryby i pozostałe akwakultury ogółem” 
oraz dodano nowy kod 66-79-00 „Pozostałe akwakultury (skorupiaki, mięczaki)”; 
- dodano nowy kod 68-29-00 „Pozostałe produkty przetworzone z własnego lasu”; 
- zmodyfikowano nazwę grupy kodów 69 na „Biopaliwa oraz produkty pochodzenia 
nierolniczego” oraz dodano nową podgrupę kodów 69-1 „Biopaliwa”  gdzie 
wyróżniono biopaliwa stałe (kod 69-11-00), biopaliwa ciekłe (kod 69-12-00) oraz 
biopaliwa gazowe (kod 69-13-00). Uwaga: sprzedaż energii elektrycznej 
pochodzącej np. z siłowni wiatrowych należy kodować kodem 82-10-00. 

Wykaz kodów: 

Rok 
2009 2010 

66-7 Ryby ogółem 66-7 Ryby i pozostałe akwakultury 
ogółem 

- brak kodu 66-79-00 Pozostałe akwakultury (skorupiaki, 
mięczaki) 

- brak kodu 
68-29-00 Pozostałe produkty przetworzone 
z własnego lasu 

69  Produkty pochodzenia nierolniczego 69  Biopaliwa oraz produkty 
pochodzenia nierolniczego 
69-1 Biopaliwa 
69-11-00 Biopaliwa stałe 
69-12-00 Biopaliwa ciekłe 

- brak kodów 

69-13-00 Biopaliwa gazowe 
69  Produkty pochodzenia nierolniczego 69-2 Produkty pochodzenia nierolniczego 
69-10-00 Kopaliny własne 69-21-00 Kopaliny własne 
69-90-00 Pozostałe produkty pochodzenia 
nierolniczego 

69-29-00 Pozostałe produkty pochodzenia 
nierolniczego 



Wykaz 7 

Uwagi do wykazu: 

Uwaga: Od 2010 roku szczególną uwagę należy zwrócić na kody z grupy 7 – 
„Usługi; Praca własna; Praca najemna; Stołowanie; Zamieszkiwanie”. 
Kody z tej grupy zostały zmodyfikowane aby uwzględnić brakujące informacje na temat 
tzw. OGA czyli działalności gospodarczych innych niż rolnicze, bezpośrednio związanych 
z gospodarstwem rolnym: 
- dodano nową grupę kodów 71-8 „Pozostałe usługi, inne niż do działalności rolniczej, 
bezpośrednio związane z gospodarstwem”, gdzie wydzielono „Usługi magazynowe” 
kod 71-81-00 oraz „Pozostałe usługi, inne niż do działalności rolniczej, bezpośrednio 
związane z gospodarstwem” kod 71-89-00. 

Wykaz kodów: 

Rok 
2009 2010 

71-8 Pozostałe usługi, inne niż do działalności 
rolniczej, bezpośrednio związane z 
gospodarstwem 
71-81-00 Usługi magazynowe (np. 
wykorzystanie budynków gospodarczych do 
przechowywania przyczep kempingowych, łodzi) 

- brak  kodów 

71-89-00 Pozostałe usługi, inne niż do 
działalności rolniczej, bezpośrednio związane 
z gospodarstwem 

Wykaz 8 

Uwagi do wykazu: 

Uwaga: Sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej np. z siłowni wiatrowych należy 
kodować kodem 82-10-00. 
 

VI. Instrukcja Prowadzenia Zapisów w Książkach Rachunkowych 

Spis Aktywów i Zobowiązań 

Tabela 1 Zasoby ziemi własnej 

Rodzaje ziemi własnej powinny być zgodne z Rejestrem Gruntów (należy jednak ograniczyć 
dokładność zapisu do dwóch miejsc po przecinku) – z wyjątkiem ostatniego wiersza 
zakodowanego kodem 11-70-00, który wydzielić należy na podstawie ustaleń z rolnikiem 

Tabela 4 Melioracje szczegółowe 

Jeśli w gospodarstwie znajduje się bardzo stare urządzenie melioracyjne, które do tej pory nie 
było poddane kapitalnemu remontowi i jest sprawne technicznie – to przy pierwszym spisie 



z natury w kol. 4 należy wpisać wymaganą dla niego ilość, w kol. 5 wstawić wartość 1, a w 
kol. 6 wpisać przewidywaną liczbę lat dalszego użytkowania równą 0. 

Tabela 5 Budynki 

Uwaga: 

W tej tabeli nie należy wpisywać domu mieszkalnego oraz innych budynków służących 

osobistym celom rodziny rolniczej, a także budynków do zarejestrowanej pozarolniczej 

działalności gospodarczej oraz budynków dzierżawionych od osób trzecich. 

Książka Wpływów i Wydatków 

W przypadku rozliczania należności lub zobowiązań oraz zaliczek figurujących na stanie 
początkowym roku obrachunkowego, do kolumny 14 w miejsce „Lp.” należy wpisać właściwą 
liczbę porządkową z odpowiednich tabel SAiZ w pierwszym roku prowadzenia 
zapisów, a w kolejnych latach z odpowiednich tabel SWAiZ, natomiast w miejsce 
miesiąca wpisać dwa zera (00). 

Książka Obrotów i Zaszłości 

Informacje Ogólne 

W pytaniu:  

4.2. dotyczącym wyceny własnych gruntów rolnych przeznaczonych na cele 
rolnicze – należy podać kwotę, jaką rolnik byłby skłonny zapłacić za 
wszystkie grunty rolne będące jego własnością. Uwaga! NIE jest to cena 
za hektar (zł/ha), ale wartość wszystkich posiadanych gruntów rolnych 
(zł). Informacja zawarta w odpowiedzi na to pytanie powinna dotyczyć 
tylko gruntów użytkowanych rolniczo w gospodarstwie (rejestrowanych 
w SAiZ pod kodami 11-11-*; 11-12-*; 11-13-*). Nie należy więc wyceniać 
gruntów leśnych, zakrzewionych oraz znajdujących się pod 
zabudowaniami mieszkalnymi, gospodarczymi oraz podwórkiem.  

Uwaga: 

Należy podać cenę ziemi w warunkach obrotu ziemią rolną z 
przeznaczeniem na cele rolnicze, a nie na cele inwestycyjne (np. jako działki 

budowlane lub pod drogi, autostrady itp.). 


