
PROPOZYCJA ZAKRESU STANDARDU 
„DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA” 

 
 
Zakres standardu 
 
Standard ma zastosowanie do produktów rolnych uzyskanych z aktywów biologicznych 
w gospodarstwach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej. 
Niniejszy standard nie dotyczy więc przetwarzania produktów rolniczych po ich zbiorach/pozyskaniu, 
na przykład przetwarzania rzepaku w olej przez prowadzącego przedsiębiorstwo rolne. Tego rodzaju 
przetwarzanie w rozumieniu niniejszego standardu nie stanowi działalności rolniczej. 
 
Za działalność rolniczą należy uważać: 

 produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, 
szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin 
ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego 
zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego 
fermowego oraz chów i hodowlę ryb1, 

 sterowaną przez przedsiębiorstwo przemianę biologiczną aktywów biologicznych 
w produkty rolne (zwierzęce lub roślinne) przeznaczone do sprzedaży lub inne aktywa 
biologiczne2 

 
 
Propozycja zakresu standardu:  
 
1. Cel i zakres stosowania Standardu 

 
2. Definicje  

a. aktywa biologiczne 
b. działalności rolnicza 
c. produkty rolne 
d. przemiana biologiczna 
e. zbiory 
f. ……  

 
3. Wycena i ewidencja aktywów trwałych o charakterze biologicznym 

a. w produkcji zwierzęcej  
i. stada podstawowe utrzymywane dla reprodukcji 

ii. stada podstawowe utrzymywane dla uzyskania produktów zwierzęcych 
b. w produkcji roślinnej, w tym wierzba energetyczna 
c. w produkcji sadowniczej – kultury sadownicze 

 
4. Wycena i ewidencja aktywów obrotowych o charakterze biologicznym (podstawowe i uboczne 

produkty roślinne i zwierzęce, produkcja w toku) 
a. w produkcji zwierzęcej  

i. zwierzęta w odchowie  
ii. zwierzęta w tuczu lub opasie 

iii. zwierzęta futerkowe 
iv. ryby odłowione3 

                                                        
1 art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopad 1984 roku o podatku rolnym 
2 pkt 5 MSR 41 



b. w produkcji roślinnej (nasiona zbóż, kukurydzy, nasiona strączkowe, oleiste, włókniste, 
rośliny okopowe, warzywa, rośliny paszowe) 

c. w produkcji sadowniczej 
 

5. Ustalanie przychodów i kosztów wytworzenia sprzedanych produktów rolnych 
a. koszty produkcji zwierzęcej  
b. przychody  ze sprzedaży inwentarza żywego i produktów zwierzęcych 
c. koszty produkcji roślinnej 
d. przychody  ze sprzedaży produktów roślinnych  
e. Uszlachetnianie (np. oczyszczanie suszenie, sortowanie, pakowanie) 

 
6. Dotacje rządowe, w tym do aktywów biologicznych 

 
7. Prezentacja i ujawnianie informacji 
 
8. Przykłady 

                                                                                                                                                                            
3 Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prowadzone są badania dotyczące metodologii liczenia ryb w stawach hodowlanych. 


