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Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach 
 w latach 2019 i 2020 

I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego 

Brak zmian. 

II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa 
Rolnego 

Brak zmian. 

III. Książka Wpływów i Wydatków Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego  

Brak zmian. 

IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego  

Tabela  INFORMACJE OGÓLNE 

W części tabeli „Informacje różne” uproszczono zapisy dotyczące grup producenckich (punkt 
3.14). Zamiast pytania o aktywa i dotacje (punkty 3.14.1; 3.14.2; 3.14.2.1)  zamieszczono 
punkt ‘3.14.3. Nazwa grupy producenckiej’ z 3 miejscami do wypełnienia. Usunięto przypis ł). 

Tabela  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAZIELENIENIA 

W części dotyczącej elementów proekologicznych: 

- usunięto ‘Obszary zalesione w ramach PROW po 2008 r. EFA13’ 

- dodano ‘Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar). EFA1a’ 

Tabela  INFORMACJE O WARUNKACH PRODUKCJI ROLNICZEJ 

Uaktualniono zapisy w punkcie 2.1 wg. nowego podziału ONW: 

- 2.1.1. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na ONW typ górski? 

- 2.1.5. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na ONW z ograniczeniami naturalnymi, 
strefa I? 

- 2.1.6. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na ONW z ograniczeniami naturalnymi, 
strefa II? 

- 2.1.7. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na ONW typ specyficzny, strefa I? 

- 2.1.8. Ile hektarów użytków rolnych położonych jest na ONW typ specyficzny, strefa II? 

Usunięto podpunkt 2.4 ‘Czy większość użytków rolnych gospodarstwa położona jest w strefie 
objętej Dyrektywą Wodną /b’ wraz z przypisem. 

Tabela 7  ZUŻYCIE PRODUKTÓW WŁASNYCH  (potencjalnie towarowych) na SIEW, 
SADZENIE, PASZE, WYLĘG oraz PRZERÓB 

- uzupełniono definicję zwierząt OGA w przypisie 'b/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby 
i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe (bez królików), z komercyjnej hodowli zwierząt 
domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady. 
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Tabela 10 ROZDYSPONOWANIE ZUŻYTYCH PASZ i ŚCIOŁÓW z ZAKUPÓW oraz 
z NIEODPŁATNYCH PRZEKAZAŃ 

- uzupełniono definicję zwierząt OGA w przypisie 'a/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby 
i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe (bez królików), z komercyjnej hodowli zwierząt 
domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady. 

Tabela 11 ROZDYSPONOWANIE KOSZTÓW WSPÓLNYCH/a 

- zaktualizowano opis i kod dla benzyny i oleju napędowego. W kolumnie wyszczególnienie 
w wierszu dla benzyny i oleju napędowego usunięto tekst „kupowana/y do dużych zbiorników 
(np. beczek, cystern). 

Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów 
 

W części opisowej w zasadach szczegółowych Wykazu 2: 

usunięto punkt :  

- dotacje wypłacane przez wiele lat, pochodzące z poprzednich perspektyw finansowych 

(np. z PROW 2007 – 2013) należy kodować kodami zamieszczonymi w „Instrukcji kodowania 

i Wykazach Kodów…” obowiązującej w roku 2014 (np. premię w ramach zalesienia gruntów 

rolnych kodem 29-41-nn); 

dodano punkt: 

 „ – płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatność do powierzchni 

upraw roślin pastewnych należy kodować 21-41-nn. Następnie w celu uszczegółowienia należy 

użyć dodatkowych kodów tj.: 

 - Kod 1 – dotacja do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno 

 - Kod 2 – dotacja do upraw paszowych. 

Wykaz 2 

Rok 
2019 2020 

24-11-nn      Wsparcie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych 
(Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów jakości) / 
poddziałanie 3.1 

 

24-11-nn      Wsparcie na przystępowanie do 
systemów jakości  

                     / poddziałanie 3.1 
 

24-21-nn      Wsparcie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych 
(Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach 
Natura 2000) /poddziałanie 4.1 

24-21-nn      Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach 
Natura 2000 
/poddziałanie 4.1.1 
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24-22-nn       Wsparcie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych 
(Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach OSN) 
/poddziałanie 4.1 

24-22-nn     Inwestycje mające na celu ochronę 
wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych 
/poddziałanie 4.1.2 

24-23-nn       Wsparcie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych 
(Modernizacja gospodarstw 
rolnych) /poddziałanie 4.1 

24-23-nn     Modernizacja gospodarstw 
rolnych /poddziałanie 4.1.3 

Brak 24-24-nn      Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 
/poddziałanie 4.2 

  
24-31-nn       Wsparcie inwestycji w 

odtwarzanie gruntów rolnych i 
przywracanie potencjału i 
produkcji rolnej zniszczonego w 
wyniku klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof 
(Inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej)/ 
poddziałanie 5.2 

24-31-nn     Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej 
/poddziałanie 5.2 

Brak 24-32-nn     Wsparcie inwestycji w środki 
zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof 
/poddziałanie 5.1 

24-41-nn        Pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników (Premie 
dla młodych rolników) 
/poddziałanie 6.1 

24-41-nn     Premie dla młodych rolników 
/poddziałanie 6.1 

24-42-nn       Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach 
wiejskich (Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej) 
/poddziałanie 6.2  

24-42-nn     Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej 
/poddziałanie 6.2 

24-45-nn       Pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na 
rzecz rozwoju małych 
gospodarstw (Restrukturyzacja 
małych gospodarstw) 
/poddziałanie 6.3 

24-45-nn     Restrukturyzacja małych 
gospodarstw /poddziałanie 6.3 
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24-5              Inwestycje na rozwój obszarów 
leśnych i poprawę żywotności 
lasów /M08 Wsparcie na rzecz 
kosztów zakładania i utrzymania 
w zakresie zalesiania i tworzenia 
terenów zalesionych (Zalesianie i 
tworzenie terenów zalesionych) 
/poddziałanie 8.1 

24-5            Inwestycje na rozwój obszarów 
leśnych i poprawę żywotności 
lasów /M08 
 Wsparcie na zalesianie i 
tworzenie terenów zalesionych 
/poddziałanie 8.1 

24-81-nn      Płatności dla obszarów górskich 
(ONW typ górski) 
/poddziałanie 13.1 

24-81-nn  Płatności dla ONW typ górski 

24-82-nn      Płatności dla obszarów innych niż 
obszary górskie, 
charakteryzujących się 
znaczącymi ograniczeniami 
naturalnymi (ONW typ nizinny), 
strefa I /poddziałanie 13.2 

Brak 

24-83-nn       Płatności dla obszarów innych 
niż obszary górskie, 
charakteryzujących się 
znaczącymi ograniczeniami 
naturalnymi (ONW typ nizinny), 
strefa II /poddziałanie 13.2 

Brak 

24-84-nn        Płatności dla innych obszarów 
charakteryzujących się 
szczególnymi ograniczeniami 
(ONW typ specyficzny) 
/poddziałanie 13.3 

Brak 

Brak 24-85-nn     Płatności dla ONW 
z ograniczeniami naturalnymi 
strefa I 

Brak 24-86-nn     Płatności dla ONW 
z ograniczeniami naturalnymi 
strefa II 

Brak 24-87-nn     Płatności dla ONW typ 
specyficzny, strefa I 

Brak 24-88-nn     Płatności dla ONW typ 
specyficzny, strefa II 

Brak 24-89-nn     Płatności przejściowa ONW (dla 
rolników, którzy na skutek nowej 
delimitacji utracili wsparcie 
w ramach ONW typ nizinny) 
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Wykaz 5 

- uzupełnienie definicji zwierząt OGA – przypis 2 ‘Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i 
pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe (za wyjątkiem królików), z komercyjnej hodowli 
zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady.’ 

- uzupełnienie definicji pozostałych zwierząt – przypis 3 ‘Pozostałe zwierzęta, np.: kucyki i inne 
zwierzęta używane do agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, króliki, itp.’ 

Wykaz 6 

Rok 
2019 2020 

69-29-00     Pozostałe produkty pochodzenia 
nierolniczego 

                    (np. ziemia ogrodnicza) 

69-29-00     Pozostałe produkty pochodzenia 
nierolniczego   

 

 


