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abstrakt.Celem artykułu jest analiza praktyki rachunkowości rolnej w okresie XVI-XIX wieku. Zastoso-
wano metodę historyczną, obejmując nią materiały archiwalne – instruktarze ekonomiczne z okresu XVI-
-XIX wieku. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że podstawową funkcją rachunkowości w 
dawnej Polsce było zapewnianie kontroli nad wykorzystywaniem posiadanych zasobów w produkcji rolnej. 
Na przestrzeni wieków widoczne było przejście od prostych rozwiązań ewidencyjnych do rozbudowanych 
rejestrów kasowych i tabelarycznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na dostosowywanie rachun-
kowości do potrzeb właścicieli ziemskich był poziom wykształcenia pracowników i wynikająca z niego 
powszechność stosowania karbów.

wstęp
 Na ziemiach polskich rachunkowość rolna odgrywała istotną rolę ze względu na szczególne 

znaczenie rolnictwa w gospodarce [Wojciechowski 1984, s. 7-8]. Na potrzeby rozważań przyjęto 
rozumienie rachunkowości rolnej jako wszelkie sposoby i formy gromadzenia, zapisywania i 
systematyzowania danych liczbowych związanych z działalnością własności ziemskiej [Łukasik 
1963, s. 14]. Celem artykułu jest analiza praktyki rachunkowości rolnej w okresie XVI- XIX 
wieku, odzwierciedlonej w zapisach instruktarzy ekonomicznych. Dążąc do realizacji powyższego 
celu sformułowano tezę, iż dobór metod rachunkowości rolnej w XVI-XIX wieku ukierunkowa-
ny był przede wszystkim na procedury kontrolne, realizowane z wykorzystaniem instruktarzy 
ekonomicznych. Instruktarze takie obejmowały regulacje w zakresie prowadzenia gospodarki 
rolnej w majątkach magnackich i szlacheckich, uwzględniając przy tym kwestie administrowania 
i zarządzania dobrami, w tym zagadnienia rachunkowości, kontroli i nadzoru. 

Materiałimetodykabadań
W celu uzasadnienia sformułowanej we wstępie tezy zastosowano metodę historyczną, obej-

mując badaniem materiały archiwalne, tzw. instruktarze ekonomiczne z okresu XVI-XIX wieku. 
W Polsce feudalnej większość zasobów znajdowała się w posiadaniu magnatów, stąd za fundament 
wiedzy o dziejach gospodarczych przyjmuje się źródła dotyczące wielkiej własności ziemskiej, 
wśród których istotne miejsce zajmują instruktarze, obejmujące zbiory przepisów i zasad, którymi 
miała się – według woli właściciela – kierować administracja jego dóbr. Instruktarze ekonomiczne 
pojawiły się w Polsce dopiero w drugiej połowie XVI wieku i występowały stosunkowo rzadko, 
podobnie jak w XVII i początkach XVIII wieku. Dopiero od około czwartego dziesięciolecia 
XVIII wieku właściciele dóbr wraz z administracją coraz częściej wykorzystywali tego typu 
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unormowania, co wynikało z tendencji do precyzyjnego ujmowania obowiązków pracowników 
folwarków. Najwięcej instruktarzy zachowało się z końca XVIII i początku XIX wieku. Instruk-
tarze ekonomiczne stanowią źródła o charakterze normatywnym. Właściciel dóbr określał w nich 
sposób, w jaki chciał zarządzać majątkiem, co z perspektywy współczesnej umożliwia zbadanie 
jego poglądów dotyczących administrowania dobrami [Kula 1963, s. 135-137].

wynikibadań
Jedne z najstarszych, XVI-wiecznych polskich ksiąg rachunkowych, tzw. Księgi Rachunkowe 

Księstwa Oświęcimskiego zostały opisane przez Romana Rybarskiego [1932, s. 7]. Najwcześniej-
sze z nich dotyczyły roku gospodarczego 1508/1509, a najpóźniejsze roku 1548. Opierały się na 
układzie systematycznym oraz chronologicznym. Wykorzystywano w nich podział dochodów 
według źródeł, a wydatki ujmowano w grupach klasyfikowanych według ich rodzaju i przezna-
czenia [Rybarski 1932, s. 7]. Ryszard Łukasik [1963 s. 37] sugerował, że księgi takie spełniały 
nie tylko funkcje kontrolne, ale również analityczne. Wzmianki o potrzebie prowadzenia ewiden-
cji w gospodarstwach ziemskich na ziemiach polskich pojawiały się również w 1546 r. Janina 
Bergerówna przytacza fragmenty rękopisu Regestrz i sprawa gospodarstwa litewskiego wszech 
dworów xiendza ardziacona wilenskiego iako się urzędowniczi w gospodarstwie swym sprawować 
bęnda mieli Anno Domini 1546 qunta mensis decembris, znajdującego się do wybuchu II wojny 
światowej w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Nieznany autor zalecał w części tego rękopisu 
prowadzenie ewidencji dochodów [Bergerówna 1933, s. 88, 130]. Informacje o inwentarzach, 
rejestrach i zapisach księgowych pojawiły się w dziele Anzelma Gostomskiego Gospodarstwo z 
1588 roku. Proponował on opracowywanie inwentarzy oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i 
rejestrów gospodarczych. Naśladownictwem Gospodarstwa była praca Teodora Zawackiego Pa-
mięć Robót i Dozoru Gospodarskiego – Memoriale Oeconomicum z 1616 roku. [1891], w której 
zalecano prowadzenie rejestrów gospodarczych. Ważnym XVI-wiecznym zabytkiem rachunkowości 
rolniczej była księga gospodarcza Lwa Sapiehy za lata 1588-1607, opisana przez Stefana Inglota 
[1931, s. 165]. Obejmowała ona głównie potwierdzenia odbioru określonych kwot pieniężnych, 
wykazy przychodów i rozchodów, a także rozliczenia urzędników administracyjno-gospodarczych.

Znaczącą XVII-wieczną pozycją jest dzieło Jakuba Kazimierza Haura pt. Oekonomika zie-
miańska wydane pierwotnie w 1675 roku i wznowione już w 1679 roku, zawierające zalecenia w 
zakresie praktyki organizacji rachunkowości rolnej. J.K. Haur zalecał opracowywanie inwentarza, 
który powinien corocznie podlegać weryfikacji. Proponował, aby na potrzeby ustalania wyniku 
charakteryzować wpływy według ich wartości (ceny), daty i miejsca powstania (targu) oraz 
przeznaczenia (wykorzystania). Na szczególną uwagę zasługuje opracowany przez J.K. Haura 
dodatek do Oekomiki ziemianskiej pt. Modellusze Arythmetyczne Abo Tabuły Oekomiki Ziemian-
skiey [1675], obejmujący charakterystykę dziewięciu formularzy – tytułowych „modelluszy”.

Znaczącym XVII-wiecznym publicystą z zakresu rachunkowości był także Jan Hermann. 
Określał on obowiązki poszczególnych pracowników i zarządców folwarków, zwracając szcze-
gólną uwagę na prowadzenie ewidencji w celu zabezpieczenia odpowiedzialności. Z uwagi na 
ówczesny powszechny analfabetyzm wśród poddanych stosowane były tzw. karby, mające postać 
kijów lub lasek, na których pracownik odpowiedzialny za ewidencję dokonywał nacięć (wyżło-
bień). Określał, jakie rodzaje karbów powinny być stosowane w gospodarstwie i kto powinien 
nad nimi sprawować pieczę [Hermann 1823, s. 89-90].

W 1786 roku w Siemiatyczach opublikowano ośmiotomowe dzieło wojewodziny bracławskiej 
księżnej Anny Jabłonowskiej pt. Ustawy dla dóbr moich rządców. Zalecenia dotyczące ewidencji 
księgowej znajdowały się w drugim tomie dzieła, zawierającym Opisanie Fukcyi Pisarza Prowen-
towego, w tym: O wybraniu pieniężney intraty, O Expensie zbożowym y obor dozorze, Co składa 
przypadkową intratę, y iaki o nie przynależy dozor. W tomie tym znajduje się również formularz 
Raportu percepty y expensy pieniężney oraz wiele wzorów Tabel, czyli szczegółowych rejestrów 
służących do gromadzenia danych m.in. o podatkach, wyposażeniu, zapasach, czynszach, aren-
dach, produkcji browarów i gorzelni. Innym, obok dzieła księżnej A. Jabłonowskiej, drukowanym 
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zabytkiem rachunkowości rolnej jest Instruktarz ekonomiczny dla ludzi będących w służbie gospo-
darskiej, do druku podany w Warszawie w drukarni Nadwornej J. K. Mości i Prześ. Kom. Eduk. 
Narod. roku 1786 autorstwa księcia Andrzeja Ignacego Ogińskiego. Pod pojęciem „rządu” rozumiał 
on pomiar (ilościowy i wartościowy), kontrolę i sterowanie zasobami i przepływami pieniężnymi 
w celu zapewnienia realizacji zamiarów właściciela oraz komunikowanie (przesyłanie raportów) 
o podejmowanych działaniach [Ogiński 1786]. Antoni Tyzenhaus, koniuszy litewski, podskarbi 
nadworny litewski, administrator, a potem dzierżawca ekonomii litewskich w Instruktarzu regu-
larnej ekonomiki w 18 artykułach a każdy w swoich paragrafach, z częściami wyszczególniającemi 
do każdego obowiązku tyczącego się, z informacyami i przestrogami zawartemi złożony z 1777 
roku określał procedury składania i przesyłania raportów oraz zalecał, aby ekonom oczekiwał od 
podwładnych składania raportów umożliwiających ewidencję zmiany stanu zasobów [Tyzenhaus 
1777]. Tomasz Łopaciński, szambelan królewski w Instruktarzu ekonomicznym majętności Sary-
ańskiej w roku 1782 sporządzonym wprowadzał coroczne wewnętrzne procedury rozliczeniowe 
pracowników na podstawie prowadzonej ewidencji. Na potrzeby tych procedur rozliczeniowych 
określał formuły postępowania dotyczące ujawnionych niedoborów [Łopaciński 1782].

Od początku XIX wieku daje się zaobserwować postępującą specjalizację w organizacji rachun-
kowości w dobrach magnackich. W Ordynacji Zamoyskich wśród pracowników rachunkowości prze-
widywano zatrudnianie m.in. rachmistrza administracji, kasjera administracji, sekretarza kancelarii 
ekonomicznej, kasjera robót budowlanych, kontrolera kasy administracji, rachmistrza magazynów 
gromadzkich, pisarza browaru. W mniejszych dobrach ziemskich za rachunkowość odpowiadali 
rachmistrz i kasjer lub kontroler i tzw. kontrregestrant. Z uwagi na to, że dzień bilansowy przypadał 
na 24 czerwca, do tego dnia oczekiwano realizacji procedur księgowych [Zamoyski 1800].

Rachmistrz był zobligowany do zwracania uwagi na poprawność, wiarygodność i zgodność 
poszczególnych zapisów, w tym z ewidencją prowadzoną za pomocą karbów. Dla każdego fol-
warku rachmistrz na podstawie ksiąg rachunkowych przygotowywał sprawozdanie informujące 
o wysokości zysku oraz o wielkości produkcji rolnej, wraz ze wskazaniem zmian w stosunku do 
ubiegłego roku [Zamoyski 1800]

W mniejszych dobrach ziemskich nie występowała taka specjalizacja w zakresie organizacji 
rachunkowości, jak w ordynacjach, a za wystarczające uznawano zatrudnianie rachmistrzów i 
kasjerów. Do obowiązków rachmistrza należało wówczas sprawowanie nadzoru nad pracą pod-
ległych mu pracowników. Kasjer miał za zadanie prowadzenie bieżącej ewidencji wpływów i 
wydatków środków pieniężnych [Zamoyski 1799], a kontroler dóbr prowadził tzw. księgę kontroli, 
uwzględniając w niej dane finansowe i ilościowe [Radziwiłł 1811].

podsumowanie
Objęte badaniem instruktarze ekonomiczne obejmują zbiory przepisów i zasad, którymi miał 

się według woli właściciela kierować personel administracyjny jego dóbr. W większości przy-
padków instruktarze były przygotowywane w postaci rękopisów, stosownie do zapotrzebowania 
zarządców dóbr. Tylko nieliczne jak np. przygotowane przez księżną Annę Jabłonowską były 
opublikowane drukiem. Im bardziej rozrastały się dobra, tym liczniejszy stawał się ich personel 
i coraz pilniejsza stawała się potrzeba jasnego i trwale udokumentowanego wykazu obowiązków 
i reguł postępowania. Dla rachunkowości rolnej charakterystyczne były przez kilka wieków roz-
wiązania rachunkowości kameralnej (opartej na pojedynczym zapisie księgowym). Podstawową 
funkcją rachunkowości w dawnej Polsce było zapewnianie kontroli nad wykorzystywaniem 
posiadanych zasobów w produkcji rolnej. Zakres ewidencji księgowej wynikał z oczekiwań wła-
ścicieli,  określających swoje potrzeby informacyjne w odniesieniu do efektów gospodarowania 
przez zarządców dóbr. Na przestrzeni wieków widoczne jest przejście od prostych rozwiązań 
ewidencyjnych do rozbudowanych rejestrów kasowych i tabelarycznych. Pierwsze księgi ra-
chunkowe opierały się na układzie systematycznym i chronologicznym, uwzględniały podział 
dochodów według źródeł oraz klasyfikacje wydatków według rodzaju i przeznaczenia. Istotnym 
elementem rachunkowości rolnej w dawnej Polsce było opracowywanie inwentarzy (zestawień 
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majątku) oraz prowadzenie ewidencji podatków, wyposażenia, zapasów, czynszów, produkcji 
gorzelni i browarów. Wprowadzono także sprawozdawczość wewnętrzną uwzględniającą infor-
macje o wypracowanym zysku i wielkości produkcji rolnej. Istotnym czynnikiem wpływającym 
na dostosowywanie rachunkowości do potrzeb właścicieli ziemskich był poziom wykształcenia 
pracowników stosujących najprostsze rozwiązania ewidencyjne (karby).

Rachunkowość w majątkach ziemskich obejmowała precyzyjny i rozbudowany system kontroli 
wewnętrznej, stanowiący zabezpieczenie zasobów właściciela przed nadużyciami i kradzieżą. 
Nadzór w ramach tego systemu obejmował techniki umożliwiające zarządzanie, nastawione na 
ograniczanie kosztów oraz zwiększanie korzyści ekonomicznych dla właściciela.
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Summary
Included in the study economic briefings cover sets of rules and principles that have guided the 

administration of estates. With the increase of estates took on the issue of the importance of documenting 
responsibilities. For agricultural accounting have been marked by several centuries of a single accounting 
solutions. The primary function of accounting in the former Poland was ensuring control over the use 
of resources in agricultural production. Over the centuries, is visible transition from simple solutions to 
complex registration of cash registers and tables. An important factor to adjust the accounting for the needs 
of landowners was the level of education of workers using the simplest solutions registration (notches).
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