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Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach 

w latach 2022 i 2023 

 

I. SPIS AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA 

ROLNEGO 

Tabela 4 „Melioracje szczegółowe, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny 
i urządzenia”  

Zmieniono tytuł kolumny „Charakterystyka pojazdu /c” na „Charakterystyka /c”.  

Dodatkowo w tej samej kolumnie dodano nową jednostkę „kW” i teraz jednostki to [KM, cm3, t, 

kW]. 

Pod tabelą w ramce „pozycja c/” tekst: 

„Moc silnika w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych oraz ciągników. Pojemność silnika 

tylko dla samochodów osobowych. Ładowność tylko dla przyczep i naczep.” uzupełniono o: 

 „Wartość mocy instalacji w przypadku instalacji do produkcji energii odnawialnej (np. paneli 

fotowoltaicznych).” 

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 

Spis tabel 

Usunięto „Informacje dotyczące zazielenienia”  

Dodano „Wybrane informacje dotyczące warunkowości” oraz „Informacje dotyczące 

ekoschematów” 

Tabela Informacje Ogólne  

Zmieniono: 

1.6.3. „pozostałe przychody [%] /f” na „pozostałe przychody [%] /e” 

3.2. „Czy posiadacz gospodarstwa posiada zadeklarowanego następcę? /i:” na „Czy 

posiadacz-zarządca gospodarstwa posiada zadeklarowanego następcę? / i:” 

Dodano 3.16.2. „Ilość energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych [kWh]:” 
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Pod tabelą „ Informacje Ogólne” w ramce „e/ pozostałe przychody stanowią…” 

usunięto: 

• „płatności inne niż bezpośrednie (inne niż zapisane w tabeli Wpływy pod kodami z grupy 

21-*); 

• pozostałe przychody nie uwzględnione we wcześniejszych punktach.” 

Usunięto tabelę: Tabela „Informacje dotyczące zazielenienia”  

Dodano tabele: Tabela „Wybrane informacje dotyczące warunkowości” 

 

Oraz  

Tabela „Informacje dotyczące ekoschematów” 

 

 

[ha]
2

:

:

Lochy Tuczniki
Krowy 

mleczne

Krowy 

mamki
Opasy

: : : : :

:

Indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa

:

:

:

:

Zwiększenie powierzchni bytowej w budynkach / pomieszczeniach o co najmniej 50%

Dobrostan zwierząt - system wariantowy
Liczba 

sztuk

Owce

Wymieszanie słomy z glebą

Dobrostan zwierząt - system punktowy - Praktyki:

Liczba sztuk

Zwiększenie powierzchni bytowej w budynkach / pomieszczeniach o co najmniej 20%

Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi - Praktyki:

1

Obszary z roślinami miododajnymi

Informacje podstawowe

Powierzchni

a
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Tabela „Ilości referencyjne roczne” 

W tabeli „Ilości referencyjne roczne” w roku 2023 dodano: 

5. płatności do powierzchni ziemniaków skrobiowych? 

7. płatności do powierzchni truskawek? 

9. płatności do powierzchni uprawy lnu? 

10. płatności do powierzchni uprawy konopi? 

16. Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP)? 

18. uzupełniającego, redystrybucyjnego, wsparcia dochodów do celów zrównoważoności 

(płatność redystrybucyjna)? 

Zmieniono: 

5.1. „płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno” na 2. „płatności do 

powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona?”. 

7. „płatności do bydła” na 12. „płatności do młodego bydła”. 

11. płatności dla młodych rolników? na 17. uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych 

rolników (płatność dla młodych rolników)? 

13. Jaka była całkowita powierzchnia użytków rolnych (UR) gospodarstwa rolnego 

wnioskowana o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO) wykazana we wniosku 

o  przyznanie płatności na rok 2022? na 20. Jaka była całkowita powierzchnia użytków 

rolnych (UR) gospodarstwa rolnego wnioskowana o przyznanie płatności podstawowej 

wykazana we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023? 

13.1 Do jakiej powierzchni użytków rolnych (UR) przyznano jednolitą płatność obszarową (JPO) 

za rok 2022? na 20.1. Do jakiej powierzchni użytków rolnych (UR) przyznano płatność 

podstawową za rok 2023? 

 

Tabela 7 „Zużycie produktów własnych (potencjalnie towarowych) …” 

Pod tabelą 

• w ramce „b/” zmieniono: „Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe 

akwakultury, zwierzęta futerkowe …” na „Zwierzęta zaliczane do OGA: akwakultury 

(za wyjątkiem ryb), zwierzęta futerkowe …” 

• Pod tabelą w ramce „c/” zmieniono: „Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do 

agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, króliki, pszczoły” na „Np.: kucyki i 

inne zwierzęta używane do agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, ryby, 

króliki, pszczoły” 
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Tabela 10 „Rozdysponowanie zużytych pasz i ściół z zakupów …” 

Pod tabelą 

• W ramce „a/” zmieniono „Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe 

akwakultury, zwierzęta futerkowe …” na „Zwierzęta zaliczane do OGA: akwakultury 

(za wyjątkiem ryb), zwierzęta futerkowe …” 

• W ramce „b/” zmieniono „Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do agroturystyki, 

daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, króliki, pszczoły.” na „Np.: kucyki i inne zwierzęta 

używane do agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, ryby, króliki, pszczoły.” 

 

 

INSTRUKCJA KODOWANIA ORAZ WYKAZY KODÓW 

Zasady Ogólne 

Str.2 Podpunkt „Poprawność kodowania książek rachunkowych zależy od szczegółowości i 
precyzji opisu zdarzenia, należy więc zwrócić uwagę na czytelność z jaką muszą być opisane 
zdarzenia.” uzupełniono o:  
„W przypadku dotacji opis kodu powinien umożliwiać jednoznaczne określenie programu 
wsparcia z którego pochodzi dana dotacja, a w przypadku środków trwałych do jakiej grupy 
środków trwałych należy i jakie jest jego przeznaczenie.  
 
Przykład:  
Opis prawidłowy:  
- 27-39-04 Dotacja z tytułu utylizacji zwierząt 2022  

- 17-10-15 Kombajn zbożowy Forsznit  
 
Opis nieprawidłowy:  
- 27-39-04 Pozostałe dotacje do kosztów produkcji zwierzęcej 2022  

- 17-10-15 Forsznit  
 
UWAGA: korekta opisu kodu z końcówką –nn (np. środki trwałe, dotacje) w Systemie RDR 

wymaga zmiany opisu zarówno w tabeli źródłowej (np. Wydatki) jak i w indywidualnym 

wykazie kodów (można to sprawdzić w zakładce ‘Kody’ / ‘NN’).” 
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Str. 3 Podpunkt „Jeżeli kod, który zamierza się użyć kończy się literami „nn”, oznacza to, że 

…” uzupełniono o: 

Podobnie należy postąpić w przypadku danej dotacji pochodzącej z różnych lat 

obrachunkowych, np. 

 

Str. 4 dodano podpunkt „Przed zastosowaniem kodu z rodzaju „Pozostałe”, np.: 27-39-nn 

‘Pozostałe dotacje do kosztów produkcji zwierzęcej’, 29-99-nn ‘Pozostałe dotacje i wsparcie’, 

12-19-nn ‘Pozostałe drzewa i krzewy owocowe’, 89-00-00 ‘Pozostałe przychody i koszty 

(niematerialne)’, itp. należy upewnić się czy nie ma innego kodu, spoza tego rodzaju, który 

w bardziej precyzyjny sposób określa daną dotację, produkt, wydatek, itd.” 

 

Struktura wykazów 

Wykaz 2 

Kody 

Rok 

2022 2023 

21-10-nn Jednolita płatność obszarowa Brak  

21-20-nn Płatność z tytułu zazielenienia Brak  

21-30-nn Płatność dla młodych rolników 
(do ha) 

Brak  

21-4 Płatności związane z produkcją 
roślinną 

21-4 Płatności bezpośrednie 
związane z produkcją – 
rośliny 

Brak  21-11-
nn 

Podstawowe wsparcie 
dochodów do celów 

[ szt . ]

1 2 3 4 5 6

└──┴──┘ └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘ └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

Wyszczególn ien ie /a Kod

I lość 

zwierząt 

zakupionyc

h

J.m.  

d la 

ko l.  

7

I lość

 np. z faktury

[kg, dt, l , ha, 

m3 , h, szt.]

Miesiąc L.p .

7

21-44-01Płatność do b. cukr. 202202 1 ha 5, 74

21-44-02Płatność do b. cukr. 2023, zaliczka11 2 ha 3, 21
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zrównoważoności 
(płatność podstawowa) 

Brak  21-21-
nn 

Płatność z tytułu 
ekoschematów 

Brak  21-31-
nn 

Uzupełniające wsparcie 
dochodów dla młodych 
rolników (płatność dla 
młodych rolników) 

21-43-nn Płatność do skrobi ziemniaczanej 21-43-
nn 

Płatność do ziemniaków 
skrobiowych 

21-48-nn Płatność do konopi 21-48-
nn 

Płatność do konopi 
włóknistych 

21-51-nn Płatność do bydła 21-51-
nn 

Płatność do młodego 
bydła 

21-61-nn Płatność do tytoniu 21-61-
nn 

Płatność niezwiązana do 
tytoniu 

Brak  21-62-
nn 

Uzupełniająca Płatność 
Podstawowa (UPP) 

21-70-nn Płatność dodatkowa Brak  

Brak  21-71-
nn 

Uzupełniające 
redystrybucyjne wsparcie 
dochodów do celów 
zrównoważoności 
(płatność redystrybucyjna) 

24-* Płatności PROW /z PROW 2014-
2020 

Brak  

Brak  25-* Interwencje sektorowe i 
rozwój obszarów wiejskich 
(II filar WPR) 

* grupa kodów 24-* jest nadal dostępna w Systemie RDR w celu rejestracji dotacji 
pochodzących z programów wsparcia z PROW 2014-2020 (patrz przypis nr 1 w ‘Instrukcji 
kodowania…’). 
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Przypisy 

Dodano / uzupełniono: 

Nr 
przypisu 

2023 

1 Dotacje wypłacane przez wiele lat, pochodzące z poprzednich perspektyw 
finansowych należy kodować kodami zamieszczonymi w Instrukcji Kodowania i 
Wykazach Kodów obowiązującej w roku 2014 (np. ze Starostwa Powiatowego, 
do zalesiania - grupa kodów 29-4*) i/lub w Instrukcji Kodowania i Wykazach 
Kodów obowiązującej w roku 2022 (np. PROW 2014-2020, grupa kodów 24-
*). 

2 W celu uszczegółowienia informacji należy użyć dodatkowych kodów, tj.: 
Kod 1 — Obszary z roślinami miododajnymi 
Kod 2 — Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji 
Roślin 
Kod 3 — Biologiczna ochrona upraw 
Kod 4 — Retencjonowanie wody na TUZ 
Kod 5 — Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi 
Kod 6 — Dobrostan zwierząt 

4 Dla dotacji inwestycyjnych z Planu Strategicznego WPR 2023-2027 należy 
dodatkowo określić kod grupy środków trwałych, która została sfinansowana z 
wykorzystaniem danej dotacji: 
Kod 1 — użytki rolne 
Kod 2 — nasadzenia trwałe w sadach i plantacjach wieloletnich 
Kod 3 — drzewostan leśny 
Kod 4 — melioracje 
Kod 5 — budynki i budowle 
Kod 6 — środki transportowe 
Kod 7 — maszyny i urządzenia 
Kod 8 — wartości niematerialne i prawne 
Kod 9 — pozostałe środki trwałe 
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Wykaz 5 

Przypisy 

Uzupełniono: 

Nr 
przypisu 

2023 

6 Zwierzęta zaliczane do OGA: akwakultury (za wyjątkiem ryb), zwierzęta 
futerkowe (za wyjątkiem królików), z komercyjnej hodowli  
zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady (za wyjątkiem pszczół) 

7 Pozostałe zwierzęta, np.: kucyki i inne zwierzęta używane do agroturystyki, 
daniele, sarny, dziki, psy stróżujące, króliki, pszczoły,  
ryby, itp. 

 

Wykaz 6 

Kody 

Rok 

2022 2023 

61-22-10 Groch pastewny (peluszka) 61-22-10 Groch pastewny (w tym 
peluszka) 

61-51-40 Rzepa 61-51-40 Rzepa pastewna 

61-51-50 Topinambur 61-51-50 Topinambur pastewny 
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Wykaz 7 

Kody  

Rok 

2022 2023 

71-21-90 Pozostałe usługi specjalistyczne 
do produkcji zwierzęcej 
(kontrola użytkowości mlecznej, 
klasyfikacja zwierząt, 
czyszczenie, sortowanie, 
pakowanie, dezynfekcja) 

71-21-90 Pozostałe usługi specjalistyczne 
do produkcji zwierzęcej 
(kontrola użytkowości mlecznej, 
klasyfikacja zwierząt, 
czyszczenie, sortowanie, 
pakowanie, dezynfekcja, 
utylizacja) 

 

 


