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Wykaz skrótów 

BSGR – badania struktury gospodarstw rolnych. 

FADN – Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (ang. Farm Accountancy 

Data Network). 

FR – Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego (ang. Farm Return). 

GR – gospodarstwo rolne. 

IERiGŻ-PIB – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 

Badawczy.  

KE – Komisja Europejska (ang. European Commission – EC). 

KOiZ – Książka Obrotów i Zaszłości. 

KRR – Książki Rachunkowości Rolnej Polskiego FADN. 

KWiW – Książka Wpływów i Wydatków. 

OGA – działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana 

z gospodarstwem rolnym (ang. Other Gainful Activities directly related to the 

holding). 

Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw 

Rolnych. 

SR – Wyniki Standardowe (ang. Standard Results). 

UE – Unia Europejska. 

WTGR – Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych.
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1. Wstęp 

Dane rachunkowe zbierane w ramach FADN w poszczególnych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej dotyczą działalności rolniczej, która stanowi istotę funkcjonowania każdego 

gospodarstwa rolnego [4]. Od pewnego czasu obserwuje się jednak, że gospodarstwa, poza 

wytwarzaniem produktów rolniczych, realizują przy udziale swoich zasobów również inne 

zadania, mające wpływ na wyniki ekonomiczne prowadzonej działalności. 

Wraz z postępującymi przemianami strukturalnymi i społecznymi na wsi rolnicy prowadzą 

dodatkową działalność, co tym samym wpływa na strukturę ich przychodów [6].  

Jako potencjalne źródła przychodów rolnika i jego rodziny można wymienić:  

• działalność rolniczą,  

• płatności bezpośrednie, 

• płatności w ramach PROW, 

• pozostałą produkcję, 

• działalność gospodarczą inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodarstwem 

rolnym (ang. OGA directly related to the holding), 

• działalność gospodarczą inną niż rolnicza niebezpośrednio związaną z gospodarstwem 

rolnym (ang. OGA not directly related to the holding), 

• dochody spoza gospodarstwa rolnego. 

W niniejszej publikacji uwagę poświęcono działalności gospodarczej innej niż rolnicza 

bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym (dalej nazywaną OGA), która jest 

przedmiotem zainteresowania badań statystycznych w Unii Europejskiej, w tym także FADN. 

Zagadnienie OGA bezpośrednio związanej z GR jest jednym z elementów uzupełniających 

Wspólnotową Typologię Gospodarstw Rolnych (WTGR) [1], [8]. Od 2010 roku, wraz ze 

zmianą zasad typologii, kiedy to wytyczne UE zaczęły wymagać również informacji 

uzupełniających w ramach WTGR o udziale przychodów z działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza bezpośrednio związanej z GR, nastąpiło poszerzenie zakresu zbieranych danych 

w ramach FADN właśnie o informacje dotyczące OGA [5]. 

W związku z tym, że pojęcie OGA bezpośrednio związanej z GR funkcjonuje w FADN już od 

dłuższego czasu, nie jest to kategoria zupełnie nowa. Jednak metodycy unijni coraz wnikliwiej 

analizują to zagadnienie, przez co wymagają też coraz bardziej szczegółowych danych od państw 

członkowskich na ten temat. Ta wnikliwość wynika bez wątpienia z faktu, że z biegiem czasu 

zauważalnie rośnie znaczenie OGA, w związku z czym nie można tego zagadnienia lekceważyć. 

Z uwagi na często jeszcze dość niejasne, a raczej zbyt mało stabilne kwestie metodyczne 

związane ze zbieraniem danych o OGA, jest to temat budzący wiele wątpliwości nie tylko 

w Polsce, ale też w innych państwach UE. Mimo, że jak już wspomniano, nie jest to temat 

zupełnie nowy, to nadal występują problemy z prawidłowym zakwalifikowaniem niektórych 

zdarzeń do OGA bezpośrednio związanej z GR i nie da się ukryć, że czasami konieczna jest 
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głębsza interpretacja danego zdarzenia, aby dojść do poprawnych wniosków, czy dane 

zdarzenie powinno być zakwalifikowane jako OGA bezpośrednio związana z GR 

i zarejestrowane w Książkach Rachunkowości Rolnej (KRR) Polskiego FADN, czy też nie 

kwalifikuje się do OGA bezpośrednio związanej z GR i tym samym nie jest więc objęte polem 

zainteresowania FADN. 

Niniejsza publikacja stanowi zbiór informacji i zagadnień metodycznych z zakresu OGA 

bezpośrednio związanej z GR, jakie udało się dotychczas ustalić na podstawie istniejących 

dokumentów i bezpośrednich kontaktów z metodykami unijnymi. Prezentuje również sposób 

kodowania oraz zapisu danych dotyczących OGA w KRR Polskiego FADN a także na dalszym 

etapie, tj. w Sprawozdaniu z gospodarstw rolnych (Farm Return) i Wynikach Standardowych 

(Standard Results). Przedstawia też OGA w zestawieniu z innymi kategoriami obowiązującymi 

w metodyce obliczeniowej FADN. W formie załącznika zaprezentowano wybrane przykłady 

kwalifikacji zdarzeń do OGA bezpośrednio związanej z GR pochodzące z bazy „Pytań 

i odpowiedzi” Polskiego FADN, a więc wynikające z rzeczywistych sytuacji występujących 

w polskim rolnictwie.  
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2. Informacje ogólne  

Ostatnim aktualnym dokumentem wskazywanym przez metodyków unijnych, zawierającym 

zagadnienia dotyczące OGA, jest instrukcja zawierająca wytyczne i zasady dotyczące 

prowadzenia FADN (RICC 1680 v4) [12].  

Aby poprawnie zakwalifikować dane zdarzenie do OGA bezpośrednio związanej z GR 

konieczne jest właściwe rozumienie jej definicji.  

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem 

rolnym (OGA) to aktywność gospodarstwa spełniająca wszystkie poniższe kryteria: 

(1) inna niż typowo rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym (i) 

(2) bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (i) 

(3) mająca ekonomiczny wpływ na gospodarstwo (i) 

(4) w ramach której wykorzystuje się zasoby/środki produkcji gospodarstwa rolnego (ziemię, 

budynki, maszyny, siłę roboczą, surowce rolnicze itp.) lub produkty w nim wytworzone1.  

Jeśli z zasobów GR wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła robocza rolnika i jego 

rodziny oraz siła robocza najemna, bez zaangażowania pozostałych aktywów, 

wówczas taka działalność nie jest uznawana za działalność gospodarczą inną niż 

rolnicza bezpośrednio związaną z GR. Zatem np. praca zarobkowa rolnika bądź 

członków jego rodziny poza GR, praca dorywcza czy praca na etacie nie stanowi 

przychodu z OGA gospodarstwa rolnego. 

WAŻNE: informacje dotyczące OGA powinny odzwierciedlać standardową 

sytuację gospodarstwa, w związku z tym do OGA bezpośrednio związanej z GR 

nie zalicza się jednorazowej / okazjonalnej / incydentalnej działalności 

zarobkowej. 

2.1. Klasyfikacja wg OGA 

Poddając GR klasyfikacji wg OGA bezpośrednio związanej z GR, należy określić 

procentowy udział OGA bezpośrednio związanej z GR w całkowitych przychodach 

gospodarstwa rolnego. Udział OGA obliczany jest według następującego schematu  

(Rysunek 2.1-1): 

                                                 
1
 Definicja wg Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. [2]. Więcej szczegółów 

w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. [3].  
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Rysunek 2.1-1 Procentowy udział OGA bezpośrednio związanej z GR 
w całkowitych przychodach gospodarstwa rolnego 

  Przychody z tytułu OGA bezpośrednio związanej z GR 

  Przychody całkowite GR 

  
(rolnictwo + OGA bezpośrednio związana z GR + płatności 

bezpośrednie*) 
*dopłaty do działalności operacyjnej gospodarstwa, z wyłączeniem: dopłat do wspierania gospodarstw na obszarach górskich i innych 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowych. 

 

Wielkość przychodów z tytułu działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z GR 

w relacji do przychodów całkowitych gospodarstwa stanowi kryterium nowej, dodatkowej 

klasyfikacji gospodarstw rolnych objętych próbą FADN według klas OGA, obowiązującej od 

2010 roku.  

Przychody całkowite gospodarstwa rolnego obejmują: 

• przychody ze sprzedaży produktów rolniczych,  

• przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w ramach działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza bezpośrednio związanej z GR, 

• płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatności z tytułu zazielenienia, 

dla młodych rolników, związane z produkcją roślinną, związane z produkcją zwierzęcą, 

przejściowe wsparcie krajowe, płatność dodatkowa)2. 

Na podstawie ww. udziału OGA, dane gospodarstwo rolne zaliczane jest do jednej 

z trzech klas OGA (patrz Tabela 2.1-1). W przychodzie całkowitym gospodarstw typowo 

rolniczych udział przychodu z OGA nie przekracza 10%. Przekroczenie tego progu klasyfikuje 

dane gospodarstwo do grupy mieszanych. 

Tabela 2.1-1 Wykaz klas OGA  

Klasy OGA gospodarstw rolnych Zakres w % 

1 Typowo rolnicze        % ≤ 10 

2 Mieszane z przewagą produkcji rolniczej 10 < % ≤ 50 

3 Mieszane z przewagą OGA 50 < % < 100 

Źródło: Materiały ZRR na podstawie [12]. 

                                                 
2
 Płatności bezpośrednie w rozumieniu „Instrukcji Kodowania i Wykazów Kodów”(kody 21*) [9]. 

OGA (%)     = 



Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA) w FADN  

9 

Należy podkreślić, że klasyfikacja gospodarstw według udziału przychodu z OGA 

bezpośrednio związanej z GR w przychodzie całkowitym służy wyłącznie celom informacyjnym. 

Realizowana działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio 

związana z GR nie jest brana pod uwagę przy określaniu wielkości 

ekonomicznej i typu rolniczego GR, ani tym samym przy wyborze gospodarstw 

do próby dla potrzeb rachunkowości FADN. Typologia gospodarstw rolnych jest 

wykonywana wyłącznie na podstawie działalności rolniczej, a zatem wielkość ekonomiczna 

i typ rolniczy nie uwzględnia OGA. 

Ze względu na wymogi UE związane z uszczegółowieniem zbieranych w ramach FADN 

danych o OGA bezpośrednio związanej z GR, poza danymi dotyczącymi części produkcyjnej, 

w KRR należy też gromadzić dane dotyczące części kosztowej. Przy czym w przypadku kosztów 

bezpośrednich są stworzone oddzielne pozycje i kody przypisane specjalnie dla OGA. 

Natomiast pozostałe koszty (takie jak: siła robocza, prace kontraktowe 

i wynajem maszyn, paliwa, energia) ponoszone na OGA bezpośrednio 

związaną z GR są uwzględniane w kosztach ogólnych GR (pod odpowiednimi 

kodami dotyczącymi całego gospodarstwa). 
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3. Zakres OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem 
rolnym i sposób kodowania w KRR 

Dla prawidłowej oceny udziału OGA konieczna jest umiejętność właściwego definiowania 

działalności wchodzących w zakres OGA. Najważniejsze grupy działalności wymieniono 

poniżej. W przypadku zdarzeń nietypowych należy kierować się ustalonymi zasadami, 

dotyczącymi wykorzystania zasobów lub produktów gospodarstwa rolnego oraz cykliczności tej 

działalności. Zgodnie z tym nie można kwalifikować do OGA pojedynczych zaszłości 

zachodzących w gospodarstwie rolnym, jak np. jednorazowe wykonanie przez rolnika orki 

własnym sprzętem w innym gospodarstwie, czy jednorazowe wypożyczenie maszyny. 

Działalność inna niż rolnicza nie powinna odbywać się okazjonalnie, lecz stanowić pewien 

standard w danym gospodarstwie. 

Jako OGA bezpośrednio związane z GR wydzielono następujące grupy działalności 

w ramach gospodarstwa rolnego (wg kategorii obowiązujących w Sprawozdaniu 

z GR) [12], [10]: 

• przetwórstwo produktów rolniczych w GR (mleka krowiego, owczego, koziego, mięsa 

lub innych produktów zwierzęcych, produktów roślinnych), 

• leśnictwo i przetwarzanie surowego drewna, 

• usługi świadczone przy wykorzystaniu zasobów GR – prace kontraktowe w rolnictwie 

i poza rolnictwem, 

• turystyka, zakwaterowanie, wyżywienie, sport, rekreacja itp., 

• produkcja energii odnawialnej na rynek (biogaz, biopaliwa, prąd), 

• inne – akwakultury, zwierzęta futerkowe, rękodzielnictwo, pozostałe. 

Poniżej zamieszczono opis poszczególnych grup działalności OGA oraz sposób 

kodowania przychodów oraz kosztów bezpośrednich w KRR. W opisie ujęto powszechnie 

występujące kody, niemniej jednak, ze względu na ciągłą ewolucję tego zagadnienia, 

w przyszłości mogą pojawić się kody nie ujęte w opracowaniu.  

3.1. Przetwórstwo produktów rolniczych w GR 

Do tej grupy zaliczamy przetwarzanie produktów rolniczych pochodzących zarówno 

z własnego gospodarstwa jak i zakupionych. Do OGA należy więc np.: przemiał zbóż, 

produkcja chleba, wędlin, masła, serów, jogurtów i napojów mlecznych, soków owocowych 

i warzywnych, kiszonych warzyw (np. ogórków, kapusty), olejów, dżemów.  

Każdy rodzaj przetwórstwa produktów rolniczych w GR bez względu na to, czy zostały 

wyprodukowane w GR w całości lub też zostały dokupione – kwalifikowany jest jako OGA. 

Wyjątek stanowi przetwórstwo winogron oraz oliwek, których przetwórstwo przy zachowaniu 

określonych limitów, jest uważane za część działalności rolniczej (Tabela 3.1-1). 
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Tabela 3.1-1 Zasada rozróżniania działalności rolniczej a OGA bezpośrednio 
związanej z GR w kontekście udziału dokupionych produktów 

Udział dokupionych produktów 
zużytych w procesie przetwarzania 

(w wartości) 
Wino, oliwa z oliwek 

Inne produkty rolnicze 
(np. mleko) 

mniej niż 10% Działalność rolnicza OGA bezpośrednio 
związane z GR 10% i więcej   

Źródło: na podstawie [12],  [11]. 

W przypadku wina i oliwy z oliwek przetwórstwo zaliczane jest do OGA, jeśli dokupiona 

część produktów surowych jest znaczna (zgodnie z aktualną metodyką UE jest to co 

najmniej10%, przy czym w wyjątkowych sytuacjach próg dolny może być wyższy niż 10%). Jeśli 

część dokupiona jest nieznaczna (do 10%) wówczas produkcja wina i oliwy z oliwek nie 

stanowi OGA bezpośrednio związanej z GR, lecz jest częścią działalności rolniczej. 

W przypadku pozostałych produktów rolniczych (np. mleka) każdy rodzaj przetwórstwa 

w GR traktowany jest jako OGA bezpośrednio związana z GR, bez względu na to, czy produkt 

surowy został wyprodukowany w GR w całości czy też został dokupiony. 

Ponadto, istnieje zasada, że przetwórstwo produktów rolniczych na potrzeby konsumpcyjne 

gospodarstwa domowego rolnika nie jest kwalifikowane jako OGA. Również sprzedaż 

produktów nieprzetworzonych za pomocą nowoczesnych systemów dystrybucji (np. sprzedaż 

mleka za pośrednictwem mlekomatów czy jaj za pośrednictwem jajomatów) nie jest OGA, lecz 

działalnością rolniczą. Jest to sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów rolniczych, 

która według unijnej metodyki jest częścią działalności rolniczej GR. 

W Książkach Rachunkowości Rolnej Polskiego FADN zdarzenia OGA z zakresu 

przetwórstwa produktów rolniczych w GR należy rejestrować stosując następujące kody 

wg „Instrukcji kodowania i wykazu kodów (wersja 2018)” [9]: 

  PRODUKCJA     KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

67-12-20 Produkty z mleka krowiego   
  

57-20-10 Materiały do przetwórstwa mleka krowiego 

    67-11-20 Mleko krowie 

67-12-30 Produkty z mleka owczego   57-20-20 Materiały do przetwórstwa mleka owczego 

      67-11-30 Mleko owcze 

67-12-40 Produkty z mleka koziego   57-20-30 Materiały do przetwórstwa mleka koziego 

      67-11-40 Mleko kozie 

67-70-00 Mięso i jego przetwory 

  57-20-40 Materiały do przetwórstwa mięsa 

 
66-1* do 
66-6 

Zwierzęta żywe 

67-31-20 Wełna owcza - przetworzona   57-20-90 
Materiały do przetwórstwa pozostałych produktów 
pochodzenia zwierzęcego 

   67-31-10 Wełna owcza - surowa 

67-99-00 
Pozostałe produkty pochodzenia 
zwierzęcego 

  57-20-90 
Materiały do przetwórstwa pozostałych produktów 
pochodzenia zwierzęcego 
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  PRODUKCJA     KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

65-10-00 

Produkty uzyskane z przerobu 
uszlachetniającego (produkty 
pochodzenia roślinnego 
przetworzone w gospodarstwie 
rolnym) 

  57-10-00 

Materiały do przetwórstwa roślin mające charakter 
kosztów bezpośrednich do wykorzystania w ramach 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem, tzw. OGA 

   
61* do 
64* 

Uprawy; produkty roślinne rolnictwa; produkty 
ogrodnictwa 

65-90-00 
Pozostałe produkty pochodzenia 
roślinnego przetworzone w 
gospodarstwie rolnym  

57-10-00 

Materiały do przetwórstwa roślin mające charakter 
kosztów bezpośrednich do wykorzystania w ramach 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio 
związanej z gospodarstwem, tzw. OGA 

Uwaga: zarówno surowiec własny jak i zakupiony stanowi koszt bezpośredni OGA. Należy jednak pamiętać, że surowiec własny 
wykorzystywany w przetwórstwie (np. surowe mleko) rejestrowany jest w KOiZ tab. 7 „Zużycie produktów własnych….”, kol. „Przeznaczono na 
przerób”, a ujmowany jest w kosztach na kolejnym etapie przetwarzania danych. 

3.2. Leśnictwo i przetwarzanie surowego drewna  

W zakres tej grupy OGA wchodzi produkcja leśna i prace leśne wykorzystujące zarówno 

siłę roboczą jak i maszyny GR używane zwykle do działalności rolniczej, a także przetwarzanie 

surowego drewna w gospodarstwie – np. cięcie i heblowanie, wyrób desek z przeznaczeniem 

na sprzedaż (tartak). Wyrób mebli zalicza się już do innej grupy OGA tj. do rękodzielnictwa. 

W KRR Polskiego FADN zdarzenia OGA z zakresu leśnictwa i przetwarzania surowego 

drewna należy rejestrować stosując następujące kody wg „Instrukcji kodowania i wykazu kodów 

(wersja 2018)” [9]: 

PRODUKCJA   KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

68-11-00 
Drewno surowe - ścięte bale z własnego 
lasu 

  57-30-00 

Materiały mające charakter kosztów 
bezpośrednich do wykorzystania w produkcji 
leśnej i przetwórstwie drewna / (nawozy, środki 
ochrony roślin, paliki itp.)  

68-12-10 
Drewno opałowe z lasu tradycyjnego / z 
własnego lasu 

      

68-13-00 Sadzonki z własnych szkółek leśnych   
  

68-19-00 Pozostałe produkty z własnego lasu   
  

68-21-00 Drewno budowlane (z własnego lasu)   
  

68-29-00 
Pozostałe produkty przetworzone z 
własnego lasu 

  
  

3.3. Usługi świadczone przy wykorzystaniu zasobów GR 

W rozumieniu OGA do tej pozycji zalicza się usługi świadczone dla innych podmiotów 

z wykorzystaniem zasobów GR: 

• w rolnictwie - usługi rolnicze na rzecz innych GR, np. usługi mechanizacyjne, usługowe 

krycie zwierząt, 
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• poza rolnictwem (odśnieżanie, holowanie, prace związane z architekturą krajobrazu 

i ochroną środowiska). 

Wynajem sprzętu GR bez zaangażowania siły roboczej gospodarstwa lub wykorzystanie 

tylko siły roboczej na potrzeby usług nie są traktowane jako OGA. 

Zgodnie z obowiązującą zasadą utrzymywanie w dobrej kulturze rolnej przez rolnika 

gruntów wykorzystywanych we własnym GR jest działalnością rolniczą, w związku z tym nie jest 

klasyfikowane jako OGA.  

W KRR Polskiego FADN zdarzenia OGA z zakresu usług świadczonych przy wykorzystaniu 

zasobów GR należy rejestrować stosując następujące kody wg „Instrukcji kodowania i wykazu 

kodów (wersja 2018)” [9]: 

PRODUKCJA   KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

71-11-00 

Usługi specjalistyczne do produkcji 
roślinnej (np. analiza jakości gleb, 
produktu; czyszczenie, sortowanie, 
pakowanie, ocena i selekcja plantacji, 
przerób uszlachetniający, suszenie 
płodów rolnych, zaprawianie nasion) 

  57-90-00 

Pozostałe materiały mające charakter kosztów 
bezpośrednich do wykorzystania w ramach działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej 
z gospodarstwem, tzw. OGA 

71-19-00 
Pozostałe usługi do produkcji roślinnej 
(mechanizacyjne)       

71-21-90 

Pozostałe usługi specjalistyczne do 
produkcji zwierzęcej (np. kontrola 
użytkowości mlecznej, klasyfikacja 
zwierząt, czyszczenie, sortowanie, 
pakowanie, dezynfekcja) 

  
  

71-22-00 
Usługi weterynaryjne (np. 
inseminacja/usługowe krycie zwierząt, 
kastracja itd.) 

  
  

71-29-00 
Pozostałe usługi do produkcji zwierzęcej 
(np. śrutowanie, parowanie ziemniaków)   

  

71-39-00 Usługi do produkcji leśnej   
  

71-49-00 Usługi do produkcji nierolniczej 
 

71-51-00 
Usługi do remontów bieżących 
budynków, budowli i melioracji 

  
  

71-52-00 
Usługi do remontów bieżących środków 
transportowych i maszyn (np. przeglądy 
techniczne, drobne usługi naprawcze) 

  
  

71-71-00 
Usługi transportowe samochodami 
osobowymi 

  
  

71-79-00 
Usługi transportowe pozostałymi 
pojazdami mechanicznymi 

  
  

71-91-00 

Pozostałe usługi w ramach działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z 
gospodarstwem, tzw. OGA  
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3.4. Turystyka, zakwaterowanie, wyżywienie, sport i rekreacja  

Do tej grupy OGA zalicza się między innymi agroturystykę, włącznie z wynajmem miejsc 

kempingowych, domków, udostępnianiem terenu do jazdy konnej, myślistwa, wędkowania. 

Podobnie jak w przypadku innych działalności, także dla tej pozycji kluczowe jest wykorzystanie 

budynków i innych aktywów służących głównie potrzebom prowadzenia działalności rolniczej. 

Wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych rodziny położonych na terenach 

wiejskich oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób również stanowi OGA, pod 

warunkiem jednak, że liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Dochody z działalności 

agroturystycznej przy takiej skali są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

a tym samym nie są działalnością pozarolniczą.  

W KRR Polskiego FADN zdarzenia OGA z zakresu turystyki, zakwaterowania, wyżywienia, 

sportu i rekreacji należy rejestrować stosując następujące kody wg „Instrukcji kodowania 

i wykazu kodów (wersja 2018)” [9]: 

PRODUKCJA   KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

71-60-00 Usługi agroturystyczne   57-90-00 

Pozostałe materiały mające charakter kosztów 
bezpośrednich do wykorzystania w ramach działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z 
gospodarstwem, tzw. OGA 

3.5. Produkcja energii odnawialnej na rynek  

Do tej grupy OGA zalicza się produkcję energii odnawialnej na rynek m.in. biogazu, 

biopaliw, energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i innych lub z surowców rolniczych.  

Nie zalicza się tu natomiast: 

• produkcji energii odnawialnej wytwarzanej wyłącznie na potrzeby własne 

gospodarstwa,  

• sprzedaży surowców rolniczych przedsiębiorstwom produkującym energię odnawialną,  

• dzierżawy ziemi pod wiatraki czy powierzchni dachowych pod panele słoneczne. 

 

W KRR Polskiego FADN zdarzenia OGA z zakresu produkcji energii odnawialnej na rynek 

należy rejestrować stosując następujące kody wg „Instrukcji kodowania i wykazu kodów (wersja 

2018)” [9]: 

PRODUKCJA 
 

KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

69-11-00 Biopaliwa stałe 
 

57-90-00 
Pozostałe materiały mające charakter kosztów bezpośrednich do 
wykorzystania w ramach działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem, tzw. OGA 

69-12-00 Biopaliwa ciekłe 
 

69-13-00 Biopaliwa gazowe 
 

82-10-00 
Opłata za energię 
elektryczną 
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3.6. Inne 

• Akwakultury, 

• Hodowla zwierząt futerkowych, 

• Hodowla psów rasowych, kotów, ptaków ozdobnych, jedwabników, dżdżownic, 

• Rękodzielnictwo, 

• Usługi magazynowe, 

• Pozostałe. 

3.6.1. Akwakultury  
Do tej działalności OGA zalicza się chów i hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych 

(np. raków, żab, ślimaków) w sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych. Nie uwzględnia 

się natomiast działalności ograniczających się jedynie do połowu ryb i innych organizmów 

wodnych. 

3.6.2. Hodowla zwierząt futerkowych  
W ramach hodowli zwierząt futerkowych uwzględnia się hodowlę lisów, nutrii, norek oraz 

innych. Pozycja ta nie obejmuje hodowli królików.  

3.6.3. Hodowla psów rasowych, kotów, ptaków ozdobnych, jedwabników, 
dżdżownic 

W ramach tej grupy OGA mieści się hodowla psów rasowych, kotów, ptaków ozdobnych, 

jedwabników, dżdżownic. 

3.6.4. Rękodzielnictwo 
Wyroby rękodzielnicze - dywany, chodniki, makaty, gobeliny, wyroby dziane i szydełkowe, 

koszyki, meble z drewna i meble wiklinowe oraz inne przedmioty z wikliny, maty i wycieraczki 

ze słomy, ceramika itp. wytwarzane, przynajmniej w części, z własnych surowców, bez względu 

na miejsce i sposób zbycia gotowych produktów. 

3.6.5. Usługi magazynowe 
Okresowe przeznaczenie budynków gospodarstwa rolnego, wykorzystywanych przez 

resztę roku do celów rolniczych, do przechowywania np. przyczep kempingowych, łodzi itp. 

3.6.6. Pozostałe 
Pozycja ta obejmuje głównie sklepy z produktami gospodarstwa rolnego, co do których 

zostały sformułowane następujące zasady: 

• do OGA bezpośrednio związanej z GR zalicza się sprzedaż produktów własnych 

i zakupionych, ale przetworzonych. Sprzedaż produktów nieprzetworzonych stanowi 

działalność rolniczą – jest to innymi słowy sprzedaż bezpośrednia konsumentom 

końcowym produktów, które nie zostały przetworzone (np. sprzedaż mleka), zatem nie 

zalicza się do OGA. 
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• większość produktów sprzedawanych w sklepie GR musi pochodzić z własnej produkcji 

przetworzonej w GR i w takim przypadku jest to OGA bezpośrednio związane z GR. 

Jeśli ponad 50% sprzedaży produktów pochodzi z produktów nie wytworzonych w GR, 

wówczas jest to OGA niezwiązane z GR.  

W KRR Polskiego FADN zdarzenia OGA z zakresu innych należy rejestrować stosując 

następujące kody wg „Instrukcji kodowania i wykazu kodów (wersja 2018)” [9]: 

PRODUKCJA 
 

KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

66-71-00 Ryby - dorosłe 
 

52-14-70 
Koncentraty białkowe, mieszanki pełnoporcjowe i 
uzupełniające dla zwierząt zaliczanych do OGA 

66-72-00 Kroczki 
 

57-90-00 

Pozostałe materiały mające charakter kosztów 
bezpośrednich do wykorzystania w ramach 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z gospodarstwem, tzw. 
OGA 

66-77-00 Narybek 
 

66-8* Zwierzęta futerkowe 

66-79-00 Pozostałe akwakultury 
 

6* Pasze własne dla zwierząt zaliczanych do OGA 

66-82-12 Lisy samice 
   

66-82-19 Lisy dorosłe pozostałe 
   

66-82-70 Lisy młode 
 

  

66-83-12 Nutrie samice 
 

  

66-83-19 Nutrie dorosłe pozostałe 
 

  

66-83-70 Nutrie młode 
   

66-84-12 Norki samice 
   

66-84-19 Norki dorosłe pozostałe 
   

66-84-70 Norki młode 
   

66-89-12 Pozostałe futerkowe - samice 
   

66-89-19 Pozostałe futerkowe - dorosłe pozostałe 
   

66-89-70 Pozostałe futerkowe - młode 
   

66-97-10 
Pozostałe zwierzęta dorosłe - zaliczane do 
OGA    

66-97-70 
Pozostałe zwierzęta młodzież - zaliczane 
do OGA    

69-21-00 Kopaliny własne 
   

69-29-00 
Pozostałe produkty pochodzenia 
nierolniczego    

69-31-00 Wyroby rękodzielnicze 
   

71-80-00 Usługi magazynowe 
   

Uwaga: zarówno pasze własne jak i zakupione dla zwierząt zaliczonych do OGA stanowią koszt bezpośredni OGA. Należy jednak pamiętać, 
że pasze własne rejestrowane są w KOiZ tab. 7 „Zużycie produktów własnych….”, kol. „Ilość zużyta dla zwierząt zaliczanych do OGA”, 
a ujmowane są w kosztach na kolejnym etapie przetwarzania danych. 
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3.7. Zdarzenia nie zaliczane do OGA bezpośrednio związanej 
z GR 

• sprzedaż mleka za pośrednictwem mlekomatów czy jaj za pośrednictwem jajomatów – 

jest to sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów rolniczych, która według 

unijnej metodyki jest częścią działalności rolniczej GR, nawet jeśli prowadzona jest za 

pomocą nowoczesnych systemów dystrybucji, czyli np. poprzez wspomniane automaty 

zamontowane w centrach dystrybucyjnych, 

• wynajem gruntów lub innych zasobów GR na różne cele bez dalszego angażowania się 

w te działania,  

• czyste inwestycje finansowe, 

• usługi księgowe, 

• działalność komercyjna niezwiązana z GR, nawet jeśli prowadzona jest na jego terenie, 

dla przykładu:  

o zakład fryzjerski,  

o agencja ubezpieczeniowa,  

o wynajem przez rolnika maszyn rolniczych niewykorzystywanych przez niego 

w GR,  

o sklep z produktami spoza GR,  

o działalność łowiecka. 
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4. Przykład analizy przypadku pod kątem OGA 

Mnogość podejmowanych przez gospodarstwa rolne dodatkowych działalności może 

rodzić problemy z odpowiednim zakwalifikowaniem do OGA. W sytuacji, gdy danego 

zdarzenia nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przypisać do konkretnej grupy OGA 

bezpośrednio związanej z GR (rozdział 3), wówczas konieczna jest dalsza, bardziej dokładna, 

analiza przypadku. 

Dla przykładu: 

1. Sprzedaż produktów z lasu nie należącego do gospodarstwa (np. jagód, grzybów, 

ziół) – nie wszystkie kryteria OGA bezpośrednio związanej z GR są w tym wypadku 

spełnione, ponieważ działalność wykorzystuje tu jedynie siłę roboczą, a nie zasoby 

i/czy produkty gospodarstwa. Dlatego też takiej działalności nie traktuje się jako 

OGA bezpośrednio związanej z gospodarstwem. 

2. Sprzedaż produktów z lasu należącego do gospodarstwa (np. jagód, grzybów, 

ziół) – w tym wypadku definicja wymaga dalszej interpretacji. W niektórych 

państwach członkowskich leśnictwo traktowane jest jako zupełnie oddzielna 

działalność. Instrukcja Sprawozdania z gospodarstwa rolnego (Farm Return - FR) 

zezwala na rejestrację działalności dotyczącej leśnictwa, jak również głównych 

produktów z leśnictwa3. Sprzedaż jagód, grzybów leśnych i ziół zbieranych 

z własnego lasu pod kątem definicji OGA powinna być dalej analizowana 

w zakresie cykliczności. Jak już wspomniano, aby daną działalność zaliczyć do 

OGA bezpośrednio związaną z GR, nie może ona odzwierciedlać okazjonalnego 

zdarzenia. W tym kontekście należy ocenić, czy zbieranie jagód/grzybów 

leśnych/ziół odzwierciedla standardową sytuację gospodarstwa, czy też było to 

okazjonalne/marginalne zdarzenie w świetle poświęconego czasu i wpływu na 

dochód gospodarstwa. W tym ostatnim przypadku okazjonalna działalność 

uznawana jest za dochód gospodarstwa domowego lub OGA nie bezpośrednio 

związane z gospodarstwem. 

 

                                                 
3
 Sprzedaż drewna i drzewostanu leśnego, produktów z lasu innych niż drewno (korek, żywica, itp.) oraz przetworzonego drewna w ciągu roku 

obrachunkowego. 
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5. Zbieranie danych na temat OGA dla potrzeb Polskiego 
FADN w KRR i ich przetwarzanie na potrzeby Sprawozdania 
z GR (Farm Return) i Wyników Standardowych (Standard 
Results) 

Posiadając wiedzę na temat, czy i jak zakwalifikować dane zdarzenie do OGA 

bezpośrednio związanej z GR, należy wiedzieć, gdzie w KRR powinny być one zarejestrowane. 

Klasyfikacja gospodarstw według OGA uczestniczących w Polskim FADN wymaga więc 

poprawnych zapisów w KRR.  

Dane rachunkowe po wczytaniu do KRR oczyszczone z błędów tworzą następnie bazę 

danych Polskiego FADN. Na podstawie tych danych wytwarzane jest Sprawozdanie 

z gospodarstwa rolnego (ang. Farm Return), przesyłane następnie do Komisji Europejskiej 

[12]. W ten sposób Polska wypełnia obowiązek wynikający z członkostwa w Unii Europejskiej.  

Dane przekazane do KE podlegają testowaniu niezależnemu od testów obowiązujących 

w Polskim FADN, a pytania i zastrzeżenia kierowane są do Zakładu Rachunkowości Rolnej 

IERiGŻ-PIB. Po zaakceptowaniu otrzymanych wyjaśnień lub ewentualnych poprawek w danych, 

Komisja Europejska uznaje dane za ostateczne. Tym samym możliwe staje się wytworzenie 

Wyników Standardowych (ang. Standard Results – SR), czyli zestawu danych według 

jednolitego formatu dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanego w dokumencie 

RI/CC 1750 „Definitions of variables used in FADN standard results” [13]. 

Istnieją zatem 2 unijne bazy danych – Sprawozdanie z GR i Wyniki Standardowe – 

w przypadku których dane o OGA bezpośrednio związanej z GR są rejestrowane 

i przetwarzane. Poniżej zaprezentowano sposób rejestracji poszczególnych danych o OGA 

w KRR, jak również w Sprawozdaniu z GR i w Wynikach Standardowych. 

5.1. Procentowy udział OGA 

Wyznaczenie procentowego udziału przychodów z działalności innej niż rolnicza 

bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym w przychodach całkowitych gospodarstwa 

(Rozdział 2.1) odbywa się na podstawie oceny rolnika. Dla potrzeb FADN pracownik biura 

rachunkowego odnotowuje tę ocenę w Książce Obrotów i Zaszłości w Informacjach ogólnych 

(Rysunek 5.1-1) na podstawie wywiadu z rolnikiem. 

http://fadn.pl/wp-content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-z-gospodarstwa-rolnego.pdf
http://fadn.pl/wp-content/uploads/2012/12/Sprawozdanie-z-gospodarstwa-rolnego.pdf
http://fadn.pl/wp-content/uploads/2012/12/Wyniki%20Standardowe.pdf
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Rysunek 5.1-1 Fragment tabeli „Informacje ogólne” KOiZ 
K
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a

 

1.6. Jaką część przychodów całkowitych gospodarstwa rolnego (w %) stanowią: Σ = 100% 

1.6.1. przychody ze sprzedaży produktów rolniczych 
└──┴──┴──┘ 

1.6.2. płatności bezpośrednie 
└──┴──┴──┘ 

1.6.3. pozostałe przychody: agroturystyka, rękodzielnictwo, przetwórstwo 
produktów rolnych, produkcja energii odnawialnej, przetwarzanie surowego drewna, 
akwakultury, prace kontraktowe w rolnictwie i poza rolnictwem, leśnictwo, inne /e 

└──┴──┴──┘ 

e/ Przychody z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA). 

Źródło: Książka Obrotów i Zaszłości indywidualnego gospodarstwa rolnego, Polski FADN, wersja 2018 rok. 

Trzeba podkreślić, że dane deklarowane przez rolnika nie są obecnie weryfikowane ani 

oceniane względem wyników obliczanych na podstawie danych rachunkowych dla działalności 

rolniczej. Dlatego tym bardziej ważne jest, aby prawidłowo zdefiniować zdarzenia wchodzące 

w zakres OGA bezpośrednio związanej z GR. 

W Sprawozdaniu z GR informacja o procentowym udziale przychodów z OGA 

bezpośrednio związanej z GR w przychodach całkowitych gospodarstwa przenoszona jest do 

tabeli A. „Ogólne informacje dotyczące gospodarstwa” (Rysunek 5.1-2): 

Rysunek 5.1-2 Fragment tabeli „Ogólne informacje dotyczące gospodarstwa” 
Farm Return 

 

5.2. Nakłady pracy na OGA 

Nakłady pracy na OGA bezpośrednio związaną z GR wyraża się w procentach. 

Rejestracja comiesięcznych godzin pracy powinna obejmować również czas przeznaczony na 

działalności OGA. Następnie, w kolumnie 24 tabeli 1 KOiZ (Rysunek 5.2-1) należy podać, jaki 

procent nakładów pracy ogółem (kolumna 23) stanowią nakłady pracy na działalność 

gospodarczą inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z GR (o ile oczywiście działalność taka 

występuje w gospodarstwie). Należy mieć na uwadze, że usługi rolnicze świadczone przez 

rolnika własnym sprzętem zaliczane są do OGA, stąd procentowy udział nakładów pracy 

poniesionych na ich świadczenie powinien być również uwzględniony w kolumnie 24. 



Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA) w FADN  

21 

Rysunek 5.2-1 Tabela „Zasoby i nakłady pracy oraz dni stołowania i zamieszkiwania pracowników zaangażowanych 
w działalność operacyjną”, KOiZ 

/a /b /c /d /e /f /g I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [%]

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 = 11 + . + 22 24 25 26

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

zarządca 73-00-01
└─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

inni 73-00-09 /i
└─┴─┴─┘

74-00-00
└─┴─┴─┘

75-00-01 /i
└─┴─┴─┘

75-00-09
└─┴─┴─┘

Pracujący

odpłatnie:

stale:

dorywczo

stale
Pracujący

nieodpłatnie:

[osobodni]

Nakłady pracy w działalności operacyjnej w miesiącach                                                                  

(bez nakładów na inwestycje)
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W Sprawozdaniu z GR informacja o nakładach pracy na OGA bezpośrednio związaną 

z GR trafia do tabeli C. „Siła robocza” (Rysunek 5.2-2): 

Rysunek 5.2-2 Fragment tabeli „Siła robocza”, Farm Return 

 

 

W Wynikach Standardowych z GR informacja o nakładach pracy na OGA bezpośrednio 

związaną z GR znajduje się w zmiennej SE022: 

Nowa zmienna SE022  

udział pracy na OGA w pracy ogółem 

 

 

5.3. Rejestracja danych dotyczących przychodów i kosztów 
bezpośrednich w ramach OGA 

Poniżej przedstawiono sposób rejestracji danych o przychodach oraz kosztach 

bezpośrednich dla dwóch przykładowych zdarzeń z zakresu OGA bezpośrednio związanej 

z GR. Zobrazowano też ścieżkę przetwarzania tych danych na dalszych etapach 

tj. w Sprawozdaniu z GR oraz w Wynikach Standardowych.  

Poza przychodami i kosztami bezpośrednimi konieczna jest również rejestracja kosztów 

ogólnogospodarczych oraz nakładów pracy. Pozycje te zapisywane są pod kodami 

obowiązującymi zarówno dla działalności rolniczej jak i OGA, stąd też pominięto je 

w prezentowanych przykładach. Rejestracja nakładów pracy odbywa się zgodnie z zasadami 

opisanymi w rozdziale 5.2. 
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Przykład 1. rejestracji danych – PRZETWÓRSTWO MLEKA KROWIEGO NA SERY: 

Krok 1. – kodowanie w KRR: 

 
Kod Polskiego FADN Książka Polskiego FADN 

Sery  
(sprzedaż produktu 
przetworzonego) 

67-12-20  
Produkty z mleka krowiego 

KWiW – Wpływy 

Mleko krowie  
(surowiec zużyty do 
przerobu 
uszlachetniającego) 

67-11-20  
Mleko krowie 

KOiZ – tab. 7 „Zużycie produktów 
własnych…” (kol. „Przeznaczono na 
przerób: produkty surowe”) 

Poniesione koszty 
bezpośrednie przerobu 
(spoza GR) 

57-20-10  
Materiały do przetwórstwa 
mleka krowiego 

KWiW – Wydatki,  
KOiZ – tab. 9 „Nieodpłatne 
przekazania do GR” 

 

Jak ilustruje tabela powyżej, należy rejestrować zarówno stronę produkcyjną jak i kosztową. 

Po stronie produkcyjnej rejestrujemy sprzedaż produktu przetworzonego, czyli sprzedaż sera – 

w KWiW, tabela Wpływy. Do kosztów bezpośrednich zaliczamy, poza materiałami zużytymi 

w przetwórstwie mleka krowiego (KWiW – Wydatki oraz KOiZ tab. 9), również własny 

surowiec, jaki poddaliśmy przetworzeniu, czyli w tym wypadku mleko, które rejestrujemy w tabeli 

7 KOiZ jako produkt surowy przeznaczony na przerób (Rysunek 5.3-1). 

 

Rysunek 5.3-1 Tabela 7, KOiZ. „Zużycie produktów własnych (potencjalnie 
towarowych) na siew, sadzenie, pasze, wylęg oraz przerób” 

[zł] [gr] [dt, kg] [dt, kg, l] [szt.] [dt, kg, l] [szt.]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

2. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

3. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

4.
6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Zużycie jaj 

na wylęg
produkty 

surowe

zwierzęta 

futerkowe
drobiu

pozost. 

zwierząt /c

zwierząt 

zalicz. do 

OGA /b

Przeznaczono na przerób 

koni bydła owiec, kóz
trzody 

chlew.

5

Cena 

jednostkowa 

netto

Ilość zużyta      

na siew                   

i sadzenie /a

Ilość zużyta na pasze dla:

K
w

a
rta

ł

Rodzaj produktu lub nazwa grupy zwierząt Kod J. m.

 

 

Krok 2. – zapisy w Sprawozdaniu z GR: 

W Sprawozdaniu z GR informacje o OGA dotyczące przetwórstwa przenoszone są 

następująco: 

• Dane o produkcji serów (produkty z mleka krowiego) do tabeli L. „Działalność 

gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem” pod kodem 

261 Processing of cow’s milk /przetwórstwo mleka krowiego/ (Rysunek 5.3-2). 

• Dane o kosztach bezpośrednich produkcji serów do tabeli H. „Nakłady” pod kodem 

4030 Specific costs for cow’s milk processing /koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka 

krowiego/ (Rysunek 5.3-3). 
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Rysunek 5.3-2 Przychody z przetwórstwa mleka krowiego na sery w Farm 
Return 

 

Rysunek 5.3-3 Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka krowiego na sery 
w Farm Return 

 

Koszty 
 bezpośrednie 
produkcji serów 

      SERY: 
67-12-20 Produkty  
z mleka krowiego 
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Krok 3. – prezentacja w Wynikach Standardowych: 

W Wynikach Standardowych informacje o OGA dotyczące przetwórstwa przenoszone są 

następująco: 

• Dane o produkcji serów (produktach z mleka krowiego) – do zmiennej SE216 „Mleko 

i przetwory z mleka krowiego”, następnie do zmiennej SE206 „Produkcja zwierzęca”. 

Dane o produkcji serów ujmowane są również pod zmienną SE700 „Produkcja z OGA 

bezpośrednio związanej z GR – ogółem” (Rysunek 5.3-4).  

• Dane o kosztach bezpośrednich produkcji serów – do zmiennej SE750 „Koszty 

bezpośrednie poniesione w ramach OGA bezpośrednio związanej z GR – ogółem” 

(Rysunek 5.3-5). 

Rysunek 5.3-4 Wartość produkcji z przetwórstwa mleka krowiego na sery 
w Wynikach Standardowych 

 

Produkcja serów 

w Wynikach Standardowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5.3-5 Koszty bezpośrednie przetwórstwa mleka krowiego na sery 
w Wynikach Standardowych 

 

Koszty bezpośrednie produkcji serów 

w Wynikach Standardowych 

 

 

 

 

 

 

SE216 

Mleko i przetwory z mleka 

krowiego  

 

SE206 

Produkcja zwierzęca 

 

 

SE700 

Produkcja z OGA 

bezpośrednio związanej  

z GR - ogółem 

 

 

SE750 

Koszty bezpośrednie poniesione  

w ramach OGA bezpośrednio związanej 

z GR - ogółem 
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Przykład 2. rejestracji danych – USŁUGA MECHANIZACYJNA WYKONANA 

PRZEZ ROLNIKA WŁASNYM SPRZĘTEM NA RZECZ PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

INNEGO GR: 

Krok1. – kodowanie w KRR: 

 
Kod Polskiego FADN Książka Polskiego FADN 

Usługa mechanizacyjna 
71-19-00  
Pozostałe usługi do 
produkcji roślinnej  

KWiW – Wpływy 

Poniesione koszty 
bezpośrednie związane z 
wykonaniem usługi 
 

57-90-00 Pozostałe 
materiały mające charakter 
kosztów bezpośrednich do 
wykorzystania w ramach 
działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z 
gospodarstwem, tzw. OGA 
 

KWiW – Wydatki 
 

Przychody ze świadczenia usługi mechanizacyjnej rejestrowane są w KWiW we Wpływach. 

Natomiast po stronie kosztów bezpośrednich rejestruje się materiały niezbędne do wykonania tej 

usługi (jeśli takie wystąpiły) w KWiW w Wydatkach. 

 

Krok 2. – zapisy w Sprawozdaniu z GR: 

W Sprawozdaniu z GR informacje o OGA dotyczące usługi mechanizacyjnej przenoszone 

są następująco: 

• Przychody z wykonanej usługi mechanizacyjnej do tabeli L. „Działalność gospodarcza 

inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem” pod kodem 2010 

Contractual work /prace kontraktowe/ (Rysunek 5.3-6). 

• Dane o kosztach bezpośrednich związanych z wykonaniem usługi mechanizacyjnej do 

tabeli H. „Nakłady” pod kodem 4090 Other specific costs for other gainful activities 

/inne koszty bezpośrednie dotyczące OGA/ (Rysunek 5.3-7). 
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Rysunek 5.3-6 Przychody z usługi mechanizacyjnej w Farm Return 

 

 

Rysunek 5.3-7 Koszty bezpośrednie usługi mechanizacyjnej w Farm Return 

 

Koszty 
bezpośrednie 
usługi 
mechanizacyjnej 

USŁUGA MECHANIZACYJNA  
71-19-00  
Pozostałe usługi do produkcji 
roślinnej 
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Krok 3. – prezentacja w Wynikach Standardowych: 

W Wynikach Standardowych z GR informacje o OGA dotyczące usługi mechanizacyjnej 

przenoszone są następująco: 

• Przychody z wykonanej usługi mechanizacyjnej do zmiennej SE256 „Pozostała 

produkcja” oraz jednocześnie do zmiennej SE700 „Produkcja z OGA bezpośrednio 

związanej z GR – ogółem” (Rysunek 5.3-8). 

• Dane o kosztach bezpośrednich związanych z wykonaniem usługi mechanizacyjnej – do 

zmiennej SE750 „Koszty bezpośrednie poniesione w ramach OGA bezpośrednio 

związanej z GR - ogółem” (Rysunek 5.3-9). 

 

Rysunek 5.3-8 Przychody z usługi mechanizacyjnej w Wynikach 
Standardowych 

 

Przychody z usługi mechanizacyjnej 

w Wynikach Standardowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5.3-9 Koszty bezpośrednie usługi mechanizacyjnej w Wynikach 
Standardowych 

 

Koszty bezpośrednie dotyczące usługi mechanizacyjnej 

w Wynikach Standardowych 

 

SE256 

Pozostała produkcja  

 

SE700 

Produkcja z OGA 

bezpośrednio związanej  

z GR - ogółem 

 

 

SE750 

Koszty bezpośrednie poniesione  

w ramach OGA bezpośrednio związanej 

z GR - ogółem 
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6. Kategorie produkcji zgodne z metodyką FADN 

6.1. OGA na tle poszczególnych kategorii produkcji 

Według metodyki FADN w rachunku produkcji ogółem obok produkcji roślinnej i zwierzęcej 

występuje kategoria „pozostałej produkcji” (Rysunek 6.1-1). 

Rysunek 6.1-1 Kategorie produkcji wg FADN 

 

Wiele działalności wchodzących w zakres kategorii „pozostałej produkcji” pokrywa się 

z działalnościami wchodzącymi w skład OGA. Nie można jednak pojęcia OGA utożsamiać 

z pojęciem „produkcja pozostała” ze względu na istnienie odstępstw. Otóż wszystkie 

działalności OGA bezpośrednio związane z GR (poza przetwórstwem mleka) stanowią 

składową pozostałej produkcji. Natomiast nie wszystkie działalności zaliczane do pozostałej 

produkcji można uznać za OGA bezpośrednio związaną z GR (Rysunek 6.1-2). Zarówno dane 

o OGA bezpośrednio związanej z GR, jak i o pozostałej produkcji rejestrowane są w FADN. 
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Rysunek 6.1-2 OGA a kategorie produkcji w FADN 

 

Jak widać na powyższym schemacie przetwórstwo mleka (będące działalnością OGA) 

stanowi składową produkcji zwierzęcej. Było to zobrazowane w przykładzie 1 w podrozdziale 

5.3. Natomiast cała reszta działalności z zakresu OGA bezpośrednio związanej z GR stanowi 

jednocześnie pozostałą produkcję. 

W rozumieniu FADN do „produkcji pozostałej” kwalifikuje się zgodnie z metodyką 

następujące pozycje [7], [13]: 

• czynsz za wydzierżawioną ziemię w stanie gotowym do siewu/sadzenia,  

• przychody z okazjonalnego przekazania powierzchni paszowej, 

• przychody z wypasu obcych zwierząt gospodarskich na własnej ziemi, 

• produkty z lasu, 

• świadczenie usług sprzętem wykorzystywanym w GR, 

• wynajem sprzętu, bez nakładów pracy, 

• odsetki od aktywów obrotowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego, 

• przychody z agroturystyki, 

• przychody dotyczące wcześniejszych lat obrachunkowych, 

• pozostałe produkty i przychody, włącznie z OGA innymi niż przetwórstwo mleka. 
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6.2. Produkcja pozostała 

Mając na uwadze definicję OGA i zasady ich klasyfikacji, niektórych działalności 

przyporządkowanych do „produkcji pozostałej” nie można zaliczyć do OGA. Spośród wyżej 

wymienionych do OGA nie należą: 

• czynsz za wydzierżawioną ziemię w stanie gotowym do siewu/sadzenia, 

• przychody z okazjonalnego przekazania powierzchni paszowej, 

• wynajem sprzętu, bez nakładów pracy, 

• odsetki od aktywów obrotowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego, 

• przychody dotyczące wcześniejszych lat obrachunkowych. 

W obrazowy sposób prezentuje to Rysunek 6.2-1. 

Rysunek 6.2-1 Składowe pozostałej produkcji innej niż OGA 

 

6.3. Dochody spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika 

Poza dochodami z produkcji rolniczej i OGA bezpośrednio związanej z GR, które są 

rejestrowane w książkach FADN, występują dochody spoza gospodarstwa rolnego rodziny 

rolnika (Rysunek 6.3-1), które nie są ewidencjonowane w KRR, lecz w ramach oddzielnej 

ankiety.  
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Rysunek 6.3-1 Dochody spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika 

 

Dochody spoza GR obejmują między innymi: 

• wynagrodzenia z pracy najemnej (praca zarobkowa rolnika bądź członków jego 

rodziny poza GR, praca dorywcza czy też praca na etacie), 

• emerytury i renty, 

• pozostałe świadczenia społeczne (np. wsparcie dla rodziców RODZINA500+), 

• pozostałe:  

• diety z tytułu pełnienia funkcji sołtysa czy radnego, 

• spadki, 

• stypendia naukowe, 

• nagrody, 

• gdy 1 z członków rodziny otrzymał płatność dla rolników przekazujących małe 

gospodarstwa, 

• kwota 200 zł za prowadzenie książek FADN w GR rolnika, 

• oddzierżawa ziemi firmie pod wiatraki. 

W ramach dochodów spoza GR rejestruje się również dochody po opodatkowaniu 

z zarejestrowanej działalności pozarolniczej. 

Gwoli informacji należy wspomnieć, że istnieje również kategoria działalności OGA nie 

bezpośrednio związanej z GR. Dane na ten temat nie są rejestrowane w ramach FADN. Są to 

działalności, które nie spełniają kryteriów OGA bezpośrednio związanej z GR i wspomnieliśmy 

o nich już w podrozdziale 3.7. Do działalności OGA nie bezpośrednio związanej z GR zalicza 

się działalność komercyjną niezwiązaną z działalnością rolniczą GR, ale prowadzoną na 
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terenie GR. Można swobodnie stwierdzić, że OGA nie bezpośrednio związane z GR stanowią 

również kategorię dochodów spoza GR (Rysunek 6.3-2). 

Rysunek 6.3-2 OGA niezwiązane z GR 

 

Przykładami działalności OGA nie bezpośrednio związanymi z GR są: 

• zakład fryzjerski, 

• agencja ubezpieczeniowa, 

• wynajem przez rolnika maszyn niewykorzystywanych przez niego w GR, 

• prowadzenie sklepu, gdzie 50% i więcej sprzedaży produktów stanowią produkty 

niewytworzone w GR (czyli pochodzące spoza GR), 

• działalność łowiecka. 
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7. Podsumowanie 

Podsumowanie kwestii związanej z klasyfikacją gospodarstw rolnych według OGA 

bezpośrednio związanej z GR skłania do stwierdzenia, że jest to nadal zagadnienie dość trudne 

będące przedmiotem kształtowania i zmian wraz ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną 

rolników. Na obecnym etapie jest już jednak coraz łatwiej ocenić granice funkcjonowania OGA 

bezpośrednio związanej z GR i działalności rolniczej. Nadal istnieje jednakże potrzeba 

doprecyzowania pewnych pojęć i zasad w kwestii ewidencji OGA ze strony KE w celu 

skuteczniejszej oceny znaczenia OGA.  

Niniejsze opracowanie to rodzaj podręcznika metodologicznego na temat OGA 

bezpośrednio związanej z GR, które otwiera drzwi do analiz w świetle wielofunkcyjności 

gospodarstw rolnych. 

Warto też podkreślić, że dane o OGA bezpośrednio związanej z GR zbierane są również 

w ramach badania struktury gospodarstw rolnych (BSGR) monitorowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny. 
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Aneks – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 

Pytania i odpowiedzi dotyczące OGA i działalności spoza GR  

(na dzień 12-04-2019) [14] 

Opracował zespół Polskiego FADN 
 

 

 

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady kwalifikacji zdarzeń do OGA bezpośrednio 

związanej z GR z bazy „Pytań i odpowiedzi” Polskiego FADN, a więc obrazujące rzeczywiste 

przypadki występujące w polskim rolnictwie. 

Ziemia oddzierżawiona pod wiatraki 

Pytanie: Rolnik oddzierżawia ziemię firmie pod wiatraki, czy przedstawiona poniżej 

ewidencja zdarzenia jest poprawna: 

• uzyskane przychody wykazujemy w ankiecie o dochodach spoza gospodarstwa 

rolnego, ponieważ nie są to przychody gospodarstwa rolnego, ani nie jest to działalność 

OGA; 

• oddzierżawianą powierzchnię ziemi ewidencjonujemy pod kodem 11-70-00, który 

obejmuje ziemię pod działalność pozarolniczą (a do takiej zalicza się oddzierżawę 

ziemi pod wiatraki) i pod zabudowę mieszkalną.  

Ziemia pod wiatrakami jest własnością rolnika. 

Odpowiedź: Tak, w przypadku oddzierżawienia ziemi firmie pod wiatraki (farmę wiatrową), 

taki sposób zapisu jest prawidłowy. 

Prace kontraktowe w punkcie 1.6.3 tabeli Informacje ogólne KOiZ 

Pytanie: Co zaliczamy do prac kontraktowych w rolnictwie i poza rolnictwem, wymienionych 

w punkcie 1.6.3 tabeli Informacje ogólne, KOiZ? Czy należy w tym punkcie uwzględnić pracę 

zarobkową wykonywaną poza rolnictwem? 

Odpowiedź: Prace kontraktowe w rozumieniu punktu 1.6.3., tabeli Informacje ogólne KOiZ 

to usługi świadczone przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa w rolnictwie i poza 

rolnictwem. Jeżeli z zasobów gospodarstwa rolnego wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła 

robocza (np. praca zarobkowa poza gospodarstwem, dorywcza lub etatowa) to wartość 

przychodów z tego tytułu nie stanowi przychodów gospodarstwa rolnego, a tym samym nie jest 

uwzględniana w punkcie 1.6.3. pozostałe przychody (OGA). 
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Hodowla psów rasowych 

Pytanie: Gospodarstwo rolne zajmuje się m. in. hodowlą psów rasowych. W jaki sposób 

zakodować wydatki na ich utrzymanie (np. karma, weterynarz)? 

Odpowiedź: Komercyjna hodowla psów rasowych jest zaliczana do działalności OGA, 

czyli do działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem 

rolnym. Wydatki na ich utrzymanie należy kodować następująco: 

• pasze z zakupu – kod 52-14-70 lub kodem innej paszy zakupu, którą następnie należy 

wydzielić w tabeli 10 KOiZ „Rozdysponowanie zużytych pasz i ściołów…” w kol. 9 

„zwierzęta zalicz. do OGA /a”; 

• pasze własne – wydzielić w tabeli 7 KOiZ „Zużycie produktów własnych…”, w kol. 12 

„zwierzęta zalicz. do OGA /b”; 

• koszty weterynaryjne – kod 71-22-00. 

Sprzedaż tuszek wieprzowych i drobiowych 

Pytanie: Gospodyni sprzedaje kury i brojlery z własnego gospodarstwa w postaci 

oskubanych i wypatroszonych tuszek. Jak prawidłowo zapisać taką operację? Podobna sytuacja 

jest przy sprzedaży trzody. Rolnik oddaje tucznika do uboju (usługa), a tusze sprzedaje 

sąsiadom. 

Odpowiedź: Taką działalność możemy zaliczyć do OGA (działalność gospodarcza inna 

niż rolnicza, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym). Należy przekazać zwierzęta 

(tuczniki, drób) na przerób w tab.7 KOiZ („Zużycie produktów własnych…”) w kolumnie 14 

(„Przeznaczono na przerób: produkty surowe”), natomiast sprzedaż tusz i rąbanki 

ewidencjonować w tab. Wpływy KWiW kodem 67-70-00 „Mięso i jego przetwory”. Usługę 

uboju należy odnotować kodem 71-91-00 „Pozostałe usługi w ramach działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem, tzw. OGA” Trzeba 

też pamiętać o uwzględnieniu w zapisach poniesionych kosztów przerobu (kod 57-20-40 

„Materiały do przetwórstwa mięsa”) oraz godzin pracy przeznaczonych na OGA. 

Dochody spoza gospodarstwa 

Pytanie: Mam pytanie dotyczące ankiety o dochodach spoza gospodarstwa. Jak należy 

traktować 200 zł za prowadzenie książki? 

Odpowiedź: W grudniu należy wpisać „31” w dochodach spoza gospodarstwa w kol. 4 

„Pozostałe”. Jeżeli rolnik nie chce podpisać się pod ankietą, a jego dodatkowe dochody to tylko 

200 zł z Instytutu – należy wtedy napisać na ankiecie, że rolnik nie wyraża zgody na 

udostępnianie danych (nie wykazujemy 200 zł w grudniu). W takim przypadku poprawnie 

wypełniona ankieta zawiera NIG gospodarstwa, imię, nazwisko i numer pracownika biura 

rachunkowego oraz adnotację: rolnik nie wyraża zgody i podpis rolnika lub doradcy. 
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Wydatki związane z agroturystyką 

Pytanie: Czy wpływy i wydatki (zakup środków czystości, drobne meble, remonty itp.) 

związane z działalnością agroturystyczną należy kodować tym samym kodem 71-60-00? 

Odpowiedź: Ważniejsze pozycje (o wartości minimalnej równoważnej 300 euro) należy 

kodować kodem 17-30-nn („Maszyny, narzędzia i urządzenia do gospodarki leśnej, 

agroturystyki i produkcji nierolniczej”). W przypadku drobnych narzędzi i przedmiotów o małej 

wartości stanowiących sprzęt agroturystyczny (np. gry planszowe dla dzieci) należy użyć kodu 

57-90-00 („Pozostałe materiały mające charakter kosztów bezpośrednich do wykorzystania 

w działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem 

tzw. OGA”). Kod 71-60-00 („Usługi agroturystyczne”) pozostaje bez zmian. 

Agroturystyka 

Pytanie: Czy agroturystyka jest działalnością pozarolniczą? 

Odpowiedź: Dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli 

liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 – są zwolnione z podatku dochodowego od 

osób fizycznych, a tym samym nie są działalnością pozarolniczą. Agroturystyka zalicza się do 

działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym (OGA) 

z wyjątkiem sytuacji, w której do działalności tej wykorzystywane są głównie budynki 

wybudowane specjalnie w celu prowadzenia usług agroturystycznych. Mówi o tym Ustawa 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony, stan 

prawny na dzień 1 czerwca 2005 r. z późń. zm.) [Art.21, ust.1, pkt.43]. Jeśli rolnik wynajmuje 

więcej niż 5 pokoi, powinien zarejestrować to jako pozarolniczą działalność gospodarczą 

i płacić od niej podatek. 

Odpłatne i nieodpłatne świadczenie usług sprzętem GR 

Pytanie: Jak ewidencjonować usługi własnym sprzętem świadczone na zewnątrz 

gospodarstwa rolnego (np. usługa belowania)? 

Odpowiedź: W przypadku odpłatnego świadczenia usług sprzętem GR zaszłość należy 

zaewidencjonować w tabeli Wpływy KWiW, natomiast w przypadku nieodpłatnego 

świadczenia usług – w tabeli 8 KOiZ „Nieodpłatne przekazania z gospodarstwa rolnego”, 

a wartość usługi oszacować według cen rynkowych. Procentowy udział nakładów pracy na te 

usługi w nakładach pracy ogółem należy uwzględnić w KOiZ w tabeli 1 „Zasoby i nakłady 

pracy oraz dni stołowania i zamieszkiwania pracowników zaangażowanych w działalność 

operacyjną” w kol. 24 „Nakłady pracy na OGA”. 
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Kapusta kiszona w ramach działalności gospodarstwa rolnego 

Pytanie: Rolnik uprawia kapustę białą, podaje plon w KOiZ z kodem 61-71-21. Część 

kapusty jest sprzedawana w stanie surowym z takim samym kodem, a część szatkowana 

i kiszona. Gospodarstwo nie posiada zarejestrowanej działalności pozarolniczej. W jaki sposób 

należy dokonać rozdysponowania plonu? 

Odpowiedź: Kapustę do przerobu uszlachetniającego należy odnotować w tabeli 7 KOiZ 

(„Zużycie produktów własnych…”) w kolumnie 14 („Przeznaczono na przerób: produkty 

surowe”), natomiast sprzedaż kapusty ukiszonej kodować 65-10-00 („Produkty uzyskane 

z przerobu uszlachetniającego”). Należy pamiętać o uwzględnieniu w zapisach poniesionych 

kosztów przerobu (kod 57-10-00 „Materiały do przetwórstwa roślin mające charakter kosztów 

bezpośrednich do wykorzystania w ramach działalności gospodarczej innej niż rolnicza 

bezpośrednio związanej z gospodarstwem, tzw. OGA”) oraz godzin pracy przeznaczonych na 

OGA. 
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