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Zmiany w algorytmach naliczaj ących i testuj ących oraz 
w Aplikacji Polski FADN na rok 2012 

1. Zmiany w algorytmach naliczaj ących oraz uwagi metodyczne: 
Adam SMOLIK 

1.1. Aplikacja Polski FADN umo Ŝliwia  gromadzenie danych, które nie zostały uj ęte 
w wydrukowanych Ksi ąŜkach Rachunkowo ści Rolnej. S ą to: 

1.1.1. Likwidacja środka trwałego w budowie: w przypadku likwidacji środka trwałego w budowie zamierzonej przez 
rolnika (np. likwidacji plantacji orzecha włoskiego przed jej wejściem w plonowanie) w papierowej wersji w pole 
"Kod środka trwałego" Tabeli 15, 16 lub 17 KOiZ naleŜy wpisać "LIKWIDACJA". Następnie w Aplikacji Polski 
FADN naleŜy nacisnąć przycisk ‘Likwiduj inwestycję’, przykładowy ekran z Aplikacji zamieszczono poniŜej: 

 

Potwierdzeniem prawidłowo przeprowadzonej likwidacji inwestycji w toku zamierzonej przez rolnika jest 
pojawienie się w polu ‘Kod środka trwałego’ kodu ’89-00-00’, przykładowy ekran z Aplikacji zamieszczono poniŜej: 

 

UWAGA! Przeprowadzając likwidację środka trwałego w budowie zamierzoną przez rolnika naleŜy mieć na 
uwadze, Ŝe wartość całkowitych kosztów poniesionych na wytworzenie środka trwałego w budowie zostanie 
zakwalifikowana jako koszt operacyjny gospodarstwa, w pozycji ‘Pozostałe koszty ogólnogospodarcze’. 
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UWAGA! W sytuacji przypadkowego naciśnięcia na przycisk ‘Likwiduj inwestycję’ istnieje moŜliwość powrotu do 
sytuacji przed likwidacją – naleŜy nacisnąć przycisk ‘Przywróć inwestycję’. Przykładowy ekran z Aplikacji 
zamieszczono poniŜej: 

 

1.1.2. Modyfikacja opisu inwestycji po jej zakończeniu: w przypadku zakończenia inwestycji w toku istnieje 
moŜliwość modyfikacji zapisów dotyczących np. przewidywanej liczby lat dalszego uŜytkowania czy 
charakterystyki. SłuŜy do tego przycisk ‘Modyfikuj zakończenie inwestycji’. Przykładowy ekran z Aplikacji poniŜej: 
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1.2. Aplikacja Polski FADN umo Ŝliwia gromadzenie danych przy pomocy kodów, które n ie 
zostały uj ęte w wydrukowanej Instrukcji kodowania oraz wykazie  kodów na rok 2012. 
Są to: 

1.2.1. 26-25-nn  Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich 

1.2.2. 26-34-nn  Płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu) 

1.2.3. 95-20-00 Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników 

Prosimy o odpowiednie przekodowanie kodów z ksiąŜek rachunkowości rolnej na rok 2012 na te obowiązujące 
w Aplikacji Polski FADN w wersji na rok 2012. Przykład: jeśli płatność do surowca tytoniowego w ramach 
wsparcia specjalnego została zapisana w wersji papierowej pod kodem „26-39-01 - Pozostałe wsparcie 
specjalne”, to prosimy ją przekodować na wydzielony kod „26-34-01 - Płatność do surowca tytoniowego (płatność 
do tytoniu)”. 

1.3. Uwagi metodyczne: 

1.3.1. Sady i plantacje wieloletnie nieplonujące zakładane na ziemi dodzierŜawionej na wiele lat naleŜy traktować 
jako niezakończone ulepszenia w obcych środkach trwałych i kodować kodem ’09-00-nn’. Podobnie naleŜy 
postąpić w przypadku plonujące sadów i plantacji wieloletnich załoŜonych na ziemi dodzierŜawionej na wiele lat – 
właściwy kod to ‘19-00-nn’. 

1.3.2. Zamierzonej przez rolnika likwidacji niezamortyzowanego środka trwałego (np. likwidacji sadu z powodów 
ekonomicznych) dokonuje się wyłącznie poprzez skrócenie przewidywanego okresu jego uŜytkowania (korektę 
przewidywanej liczby lat uŜytkowania dla stanu na początek roku) do 1 roku. 

1.3.3. Powierzchnia wykorzystana przynajmniej raz w roku pod uprawę warzyw i/lub truskawek pod osłonami 
(punkt 2.5. Tabeli Informacje Ogólne w KOiZ) – naleŜy podać powierzchnię wykorzystaną przynajmniej raz 
w roku pod wymienione uprawy (niezaleŜnie od podanej w punkcie 2.4. Tabeli Informacje Ogólne w KOiZ 
‘Powierzchnia ziemi pod osłonami wysokimi znajdująca się w dyspozycji gospodarstwa rolnego’).  

Przykład: gospodarstwo ma do dyspozycji dwie szklarnie o powierzchni odpowiednio 500 i 400 m2. Pod uprawę 
warzyw wykorzystywana jest tylko jedna o powierzchni 400 m2 z czego najpierw uprawiane są pomidory (400 m2), 
a następnie sałata (300 m2). W punkcie 2.5 powinna być więc wykazana jedynie powierzchnia 400 m2. 

UWAGA: analogicznie naleŜy postąpić w przypadku wypełniania punktu 2.6. Tabeli Informacje Ogólne w KOiZ 
‘Powierzchnia wykorzystana przynajmniej raz w roku pod uprawę kwiatów pod osłonami’. 

1.3.4. Oszacowany czynsz dzierŜawny za ziemię dodzierŜawioną nieodpłatnie. JeŜeli gospodarstwo rolne 
dodzierŜawia nieodpłatnie ziemię, oszacowany czynsz dzierŜawny (w cenie jednostkowej brutto za 1 ha) naleŜy 
wpisać w Tabeli 11 KOiZ jako nieodpłatne przekazanie z daru. 

1.3.5. Straty w zbiorach spowodowane typowymi zjawiskami pogodowymi, występującymi miejscowo 
(np. wymoknięcie rzepaku czy straty w zawiązkach owoców w sadzie powstałe na skutek przymrozków 
wiosennych), naleŜy traktować jako zwykłe ryzyko związane z produkcją, a nie stratę losową. 

1.3.6. Susze warzyw, owoców i ziół naleŜy kodować kodem ‘65-10-00 – Produkty uzyskane z przerobu 
uszlachetniającego’, natomiast susze roślin pastewnych naleŜy kodować kodem ‘65-50-00 – Susze’.  

1.4. Dodatkowe informacje: 

1.4.1. Raport Indywidualny: 

Od roku obrachunkowego 2012 uproszczono Raport Indywidualny. Głównym celem jest zwiększenie 
przejrzystości i zrozumienia informacji zawartych w Raporcie. Przy tworzeniu skróconej wersji Raportu przyjęto 
następujące załoŜenia: 

1. Dane są prezentowane według zasady „od ogółu do szczegółu” (np. jeśli rolnik zainteresowany jest 
dodatkowymi informacjami na temat części składowych dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, to 
moŜe zapoznać się np. z tabelą sIX ‘Produkcja roślinna’), 

2. Środki pienięŜne są najbardziej istotne z punktu widzenia rolnika dlatego m.in. ‘Dochód z rodzinnego 
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gospodarstwa rolnego’ oraz tabela sII ‘Przepływy’ znajdują się na pierwszej stronie. 

3. Rezygnacja z odrębnej tabeli ze wskaźnikami. NajwaŜniejsze wskaźniki prezentowane są pod tabelą 
której dotyczą np. ‘Wpłaty operacyjne na 1 zł wypłat operacyjnych’ znajduje się pod tabelą sII 
‘Przepływy’. 

4. Ograniczenie szczegółowości/liczebności wierszy w tabelach. Przyjęto zasadę ograniczenia liczby 
prezentowanych wierszy do trzech lub pięciu o najwyŜszych wartościach. Reszta wierszy jest 
zsumowana w wierszu „Pozostałe…” np. w tabeli sIV. Koszty. 

W wersji skróconej Raport składa się z dwóch stron zawierających dziewięć tabel. Zmienne uŜyte w skróconym 
Raporcie Indywidualnym w zdecydowanej większości są identyczne ze zmiennymi uŜywanymi w pełnym Raporcie 
Indywidualnym funkcjonującym w latach poprzednich. Nowością jest wydzielenie tabeli z produkcją roślinną oraz 
tabeli z produkcją zwierzęcą. W tabelach tych prezentowane są szczegółowe informacje na temat produktów z 
których uzyskano najwyŜszą wartość sprzedaŜy. 

Uwaga: w momencie otwarcia pliku (naleŜy włączyć makra!1) z Raportem Indywidualnym istnieje moŜliwość 
wyboru prezentowanej wersji, czy będzie to raport uproszczony czy w formacie obowiązującym w latach 
poprzednich. 

                                                      

1 W MS Excel naleŜy wcześniej ustawić średni poziom zabezpieczenia makr: 

MS Excel XP/2003: Narzędzia \ Opcje \ Zabezpieczenia \ Bezpieczeństwa makr… \ Poziom zabezpieczeń: Średnie; 

MS Excel 2007/2010: „Plik \ Opcje \ Centrum zaufania \ Ustawienia Centrum zaufania \ Ustawienia makr: Wyłącz wszystkie 

makra i wyświetl powiadomienie”!  
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2. Zmiany w algorytmach testuj ących: 
Piotr CZARNOTA 

W niŜej wymienionych testach dodano następujące sprawdzenia, na które prosimy zwrócić szczególną 

uwagę: 

2.1. PTI 0001 

2.1.1. Spójność pomiędzy występowaniem kodu ziemi pod lasem, a powierzchnią nasadzeń leśnych. 

2.2. PTI 0055 

2.2.1. Wystąpiła ujemna ilość zuŜytego N, P2O5, K2O dla nawozów mineralnych 

2.3. PTI 0066 

2.3.1. Sprawdzanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w powiązaniu z kosztem paliwa. 

2.3.2. Obecność pojazdów w gospodarstwie rolnym, a koszt paliwa. 

2.3.3. W gospodarstwie powinny znajdować się jakieś środki transportowe lub maszyny lub urządzenia. 

2.4. PTI 0188 

2.4.1. Zbyt niska wartość zapłaconego podatku rolnego w stosunku do ilości hektarów przeliczeniowych ziemi własnej. 

2.5. PTI 0195 

2.5.1. JeŜeli w tab. 21 KOiZ są dodzierŜawione kwoty produkcyjne, to nie naleŜy ich wykazywać w tab. 9b SAiZ. 

2.6. PTI 0207 

2.6.1. Występowanie specjalnej płatności do surowca tytoniowego, a powierzchnia uprawy tytoniu. 

2.6.2. Dla województw: łódzkiego i świętokrzyskiego – uruchomiono sprawdzanie specjalnej płatności do owiec. 

2.6.3. Zweryfikowanie naleŜności z tytułu dopłat „przechodzących” z roku na rok. 

2.7. PTI 0208 

2.7.1. JeŜeli w gospodarstwie rolnym są bardzo niskie nakłady pracy, to powinien być koszt usług obcych. 

2.8. PTI 0229 

2.8.1. Obecność sadów lub inwestycji w sady, a ich ubezpieczenie. 

2.9. WT0092 

2.9.1. Zgodność zawartości czystego składnika NPK w nawozach mineralnych wykazanych na SK z zapasem na SP, 
zakupem oraz nieodpłatnymi przekazaniami do gospodarstwa rolnego. 

2.10. WT 0301 

2.10.1. Minimalna i maksymalna waga zwierząt nieodpłatnie przekazywanych do gospodarstwa rolnego 

2.11. WT 0325 oraz WT 0340 

2.11.1. Sprawdzanie roku rozpoczęcia inwestycji w sady i plantacje wieloletnie oraz inwestycji budowlanych (KOiZ). 

2.12. WT 0327 oraz WT 0368 

2.12.1. Wycena pracy własnej w działalności inwestycyjnej. 

2.12.2. W inwestycjach zuŜyto materiały z grupy 5*, których nie było na stanie gospodarstwa (zapasy na SP, zakupy, 
nieodpłatne przekazania do gospodarstwa rolnego). 

2.13. WT0342 

2.13.1. Wycena pracy własnej w działalności inwestycyjnej. 


