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Typ rolniczy gospodarstw rolnych 

 

 

Typ rolniczy gospodarstw rolnych określany jest udziałem wartości Standardowej Produkcji 

z poszczególnych grup działalności rolniczych w całkowitej wartości Standardowej Produkcji 

gospodarstwa.  

 

Klasyfikacja według typów rolniczych składa się z 3 poziomów (Tabela 1):  

 typy ogólne (GTF): 8 typów i grupa gospodarstw niesklasyfikowanych (oznaczane 

za pomocą jednego znaku), 

 typy podstawowe (PTF): 21 typów i grupa gospodarstw niesklasyfikowanych 

(oznaczane za pomocą dwóch znaków), 

 typy szczegółowe (STF): 61 typów i grupa gospodarstw niesklasyfikowanych 

(oznaczane za pomocą trzech znaków). 

Gospodarstwo poddane typologii może zostać zaklasyfikowane do jednego z typów 

ogólnych, jednego z typów podstawowych i jednego z typów szczegółowych.  

Dla potrzeb publikacyjnych czy analitycznych typy podstawowe (PTF) prezentowane są 

według układu TF8 lub TF14 (Tabela 2 oraz Tabela 3).  
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Tabela 1 Typy rolnicze ogólne, podstawowe oraz szczegółowe 

GTF - typy ogólne (oznaczenie jednoznakowe) 

PTF - typy podstawowe (oznaczenie dwuznakowe) 

STF - typy szczegółowe (oznaczenie trzyznakowe) 
 

TF NAZWA TYPU 

1 Specjalizujące się w uprawach polowych 

15 Specjalizujące się w uprawie zbóż (łącznie z ryżem), roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona 

151 Specjalizujące się w uprawie zbóż (innych niż ryż), roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona 

152 Specjalizujące się w uprawie ryżu 

153 Specjalizujące się w uprawie zbóż (łącznie z ryżem), roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona 

16 Specjalizujące się w uprawie polowej różnych gatunków roślin 

161 Specjalizujące się w uprawie roślin okopowych 

162 Specjalizujące się w uprawie zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i okopowych 

163 Specjalizujące się w uprawie polowej warzyw i truskawek (w płodozmianie z uprawami polowymi np. zbożami, ziemniakami) 

164 Specjalizujące się w uprawie tytoniu 

165 Specjalizujące się w uprawie bawełny 

166 Specjalizujące się w uprawie polowej różnych gatunków roślin 

2 Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych), grzybów i w szkółkarstwie 

21 Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych) pod wysokimi osłonami 

211 Specjalizujące się w uprawie warzyw i truskawek pod wysokimi osłonami 

212 Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych pod wysokimi osłonami 

213 Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych) pod wysokimi osłonami 

22 Specjalizujące się w gruntowych uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych) 

221 Specjalizujące się w gruntowych uprawach warzyw i truskawek (w płodozmianie z innymi uprawami ogrodniczymi) 

222 Specjalizujące się w gruntowej uprawie kwiatów i roślin ozdobnych 

223 Specjalizujące się w gruntowych uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych) 
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TF NAZWA TYPU 

23 Specjalizujące się w uprawie grzybów i w szkółkarstwie oraz uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych) 

231 Specjalizujące się w uprawie grzybów 

232 Specjalizujące się w szkółkarstwie 

233 Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych), grzybów i w szkółkarstwie 

3 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe) * 

35 Specjalizujące się w uprawie winorośli 

351 Specjalizujące się w uprawie winorośli do produkcji wina gatunkowego 

352 Specjalizujące się w uprawie winorośli do produkcji wina stołowego 

353 Specjalizujące się w uprawie winorośli na świeże owoce 

354 Specjalizujące się w uprawie winorośli 

36 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (bez winorośli i oliwek) 

361 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (innych niż cytrusowe, tropikalne i subtropikalne oraz orzechy) 

362 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów cytrusowych 

363 Specjalizujące się w uprawie orzechów 

364 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych tropikalnych i subtropikalnych 

365 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (bez winorośli i oliwek) 

37 Specjalizujące się w uprawie oliwek 

370 Specjalizujące się w uprawie oliwek 

38 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe) * 

380 Specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych (uprawy trwałe) * 

4 Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami objętościowymi 

45 Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego 

450 Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego 

46 Specjalizujące się w chowie bydła rzeźnego (w tym hodowla) 

460 Specjalizujące się w chowie bydła rzeźnego (w tym hodowla) 
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TF NAZWA TYPU 

47 Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i rzeźnego (w tym hodowla) 

470 Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i rzeźnego (w tym hodowla) 

48 Specjalizujące się w chowie owiec, kóz i innych zwierząt żywionych paszami objętościowymi 

481 Specjalizujące się w chowie owiec 

482 Specjalizujące się w chowie owiec i bydła 

483 Specjalizujące się w chowie kóz 

484 Specjalizujące się w chowie owiec, kóz i innych zwierząt żywionych paszami objętościowymi 

5 Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi 

51 Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej  

511 Specjalizujące się w chowie loch 

512 Specjalizujące się w tuczu trzody chlewnej  

513 Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej  

52 Specjalizujące się w chowie drobiu 

521 Specjalizujące się w chowie kur niosek 

522 Specjalizujące się w chowie drobiu mięsnego 

523 Specjalizujące się w chowie drobiu 

53 Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi 

530 Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi 

6 Mieszane - różne uprawy 

61 Mieszane - różne uprawy 

611 
Mieszane - uprawy ogrodnicze (warzywa, truskawki, kwiaty i rośliny ozdobne), grzybów i szkółkarstwo oraz drzewa i krzewy owocowe  
(uprawy trwałe) 

612 Mieszane - uprawy polowe oraz ogrodnicze (warzywa, truskawki, kwiaty i rośliny ozdobne), grzybów i szkółkarstwo  

613 Mieszane - uprawy polowe oraz uprawa winorośli 

614 Mieszane - uprawy polowe oraz drzewa i krzewy owocowe (uprawy trwałe) 

615 Mieszane - różne uprawy, z przewagą upraw polowych 

616 Mieszane - różne uprawy 



 

5 
 

TF NAZWA TYPU 

7 Mieszane - różne zwierzęta 

73 Mieszane - różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami objętościowymi 

731 Mieszane - różne zwierzęta, z przewagą bydła mlecznego 

732 Mieszane - różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami objętościowymi innych niż bydło mleczne 

74 Mieszane - różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi 

741 Mieszane - różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i bydło mleczne 

742 Mieszane - różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i zwierzęta żywione paszami objętościowymi inne niż bydło mleczne 

8 Mieszane - różne uprawy i zwierzęta 

83 Mieszane - uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami objętościowymi 

831 Mieszane - uprawy polowe z bydłem mlecznym 

832 Mieszane - bydło mleczne z uprawami polowymi 

833 Mieszane - uprawy polowe ze zwierzętami żywionymi paszami objętościowymi innymi niż bydło mleczne 

834 Mieszane - zwierzęta żywione paszami objętościowymi inne niż bydło mleczne z uprawami polowymi 

84 Mieszane - różne uprawy i zwierzęta 

841 Mieszane - uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami treściwymi 

842 Mieszane - drzewa i krzewy owocowe (uprawy trwałe) i zwierzęta żywione paszami objętościowymi 

843 Pszczelarstwo 

844 Mieszane - różne uprawy i zwierzęta 

9 Gospodarstwa niesklasyfikowane 

90 Gospodarstwa niesklasyfikowane 

900 Gospodarstwa niesklasyfikowane 

* Typ ten obejmuje również gospodarstwa specjalizujące się w uprawie takich plantacji wieloletnich jak np. wikliny, choinek bożonarodzeniowych. 

Źródło: Materiały ZRR na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotową typologię gospodarstw rolnych z późn. zm. 
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Tabela 2 Wykaz typów rolniczych wg TF8 

Typy rolnicze TF8 

1 Uprawy polowe 

2 Uprawy ogrodnicze 

3 Winnice 

4 Uprawy trwałe 

5 Krowy mleczne 

6 Zwierzęta trawożerne 

7 Zwierzęta ziarnożerne 

8 Mieszane 

Źródło: Materiały ZRR na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. 
ustanawiającego wspólnotową typologię gospodarstw rolnych z późn. zm. 

Tabela Wykaz typów rolniczych wg TF14 

Typy rolnicze TF14 

15 Uprawy zbóż, oleistych i białkowych 

16 Różne uprawy polowe 

20 Uprawy ogrodnicze 

35 Winnice 

36 Uprawy trwałe 

37 Oliwki 

38 Różne uprawy trwałe 

45 Bydło mleczne 

49 Bydło mięsne i hodowlane 

48 Owce i kozy 

50 Trzoda chlewna i drób 

60 Różne uprawy 

70 Różne zwierzęta 

80 Wielostronne  

Uwaga: typ 50 obejmuje również króliki - samice hodowlane. 

Źródło: Materiały ZRR na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. 
ustanawiającego wspólnotową typologię gospodarstw rolnych z późn. zm. 

 


