
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

R-09B
Sprawozdanie

o stanie pog³owia trzody chlewnej
w (kwietniu, sierpniu, grudniu)a)

oraz produkcji ¿ywca wieprzowego
w okresie sprawozdawczymb)

Urz¹d Statystyczny

w ...............................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ do 7. dnia roboczego
po okresie sprawozdawczym

Dzia³ 1. Trzoda chlewna – stan w koñcu okresu sprawozdawczego. Urodzenia i padniêcia w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

W³asnoœæ
jednostki
sprawoz-
dawczej

W³asnoœæ
pracowni-

ków
a)

(cz³onków
spó³dzielni)

0 1 2

Trzoda chlewna
(w.02+03+04+05+06+07+
+08+10)

w
sz

tu
k
ac

h

01

Prosiêta o wadze do 20 kg 02

Warchlaki o wadze od 20
do 50 kg

03

Trzoda
chlewna
z przeznacze-
niem na rzeŸ
o wadze
50 kg i wiêcej

od 50 do
80 kg

04

od 80 do
110 kg

05

110 kg
i wiêcej

06

a)
Dotyczy zwierz¹t utrzymywanych na dzia³kach deputatowych.

a)
Wype³niæ w badaniu sierpniowym.

Dzia³ 2. Produkcja ¿ywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie
Produkcja
(suma rubr.
2+3+4+5)

Sprzeda¿ na
rzeŸ

Ubój
w gospodar-

stwie
a)

Ubój w rzeŸni
na zlecenie

jednostki spra-
wozdawczej

Saldo obrotu zewnêtrznego

razem
w tym

z gospodark¹
indywidualn¹

0 1 2 3 4 5 6

W decytonach
b)

(dt) 1

W sztukach 2

a)
£¹cznie z ubojami z koniecznoœci, lecz tylko w przypadku, gdy chocia¿ czêœæ miêsa przeznaczono do spo¿ycia.

b)
Podaæ w pe³nych kwintalach (dt).

Wyszczególnienie

W³asnoœæ
jednostki
sprawoz-
dawczej

W³asnoœæ
pracowni-

ków
a)

(cz³onków
spó³dzielni)

0 1 2

Trzoda
chlewna
na chów
o wadze
50 kg i
wiêcej

knury i knurki
hodowlane

w
sz

tu
k
ac

h

07

lo-
chy
proœ-
ne

razem 08

w tym proœ-
ne po raz
pierwszy

09

lo-
chy
po-
zo-
sta³e

razem 10

w tym loszki
jeszcze nigdy
niekryte

11

Urodzenia prosi¹t 12

Padniê-
cia
trzody
chlew-
nej

razem 13

w tym prosiêta 14

1. Ogólna powierzchnia gruntów w
gospodarstwie w koñcu czerwca br.

a)
.......................... ha ......... a

2. w tym u¿ytki rolne
.......................... ha ......... a

a)
Niepotrzebne skreœliæ.

b)
Patrz “Objaœnienia” do formularza.

...................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

...............................................................
(miejscowoœæ, data)

................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



OBJAŒNIENIA
do formularza sprawozdawczego R-09B

Stany zwierz¹t w wymienionych miesi¹cach sprawozdawczych oznaczaj¹:

– w badaniu kwietniowym - stan pog³owia w koñcu marca,

– w badaniu sierpniowym - stan pog³owia w koñcu lipca,

– w badaniu grudniowym - stan pog³owia w koñcu listopada.

Produkcja zwierzêca w okresie sprawozdawczym oznacza:

– w badaniu kwietniowym produkcjê od 1 grudnia ub.r. do 31 marca danego roku,

– w badaniu sierpniowym - od 1 kwietnia do 31 lipca,

– w badaniu grudniowym - od 1 sierpnia do 30 listopada.

Dzia³ 1 - informacje zawarte w rubr.1 dotycz¹ zwierz¹t stanowi¹cych w³asnoœæ gospodarstwa (spó³dzielni) niezale¿nie od miejsca ich
odchowu (w obiektach w³asnych lub u kooperantów w ramach kooperacji nak³adczej).

Zapis w wierszu 02 dotyczy prosi¹t, które nie przekroczy³y jeszcze wagi 20 kg.

Zapis w wierszu 03 dotyczy warchlaków, które osi¹gnê³y 20 kg, a nie przekroczy³y jeszcze pe³nych 50 kg.

Zapisy w wierszach 04, 05 i 06 dotycz¹ trzody chlewnej rzeŸnej o wadze 50 kg i wiêcej, przeznaczonej na ubój, przy czym w wierszu 04
- nale¿y podaæ liczbê zwierz¹t, które osi¹gnê³y 50 kg, ale nie przekroczy³y 80 kg (analogicznie wype³niæ, stosownie do zapisów, wiersz 05
i 06).

Zapisy w wierszach 07, 08, 09, 10 i 11 dotycz¹ trzody chlewnej o wadze 50 kg i wiêcej, przeznaczonej do dalszego chowu.

W wierszu 10 nale¿y podaæ ³¹czn¹ liczbê loch nieproœnych (luŸnych, karmi¹cych i loszek jeszcze nigdy niekrytych).

W wierszu 12 - nale¿y podaæ liczbê prosi¹t, które urodzi³y siê ¿ywo w okresie sprawozdawczym, niezale¿nie od tego, czy znajduj¹ siê
jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

W wierszach 13 i 14 - nale¿y podaæ liczbê zwierz¹t pad³ych ³¹cznie ze sztukami ubitymi z koniecznoœci, jeœli ca³a sztuka uznana zosta³a
za niezdatn¹ do spo¿ycia i skierowana do utylizacji lub na karmê dla zwierz¹t futerkowych. Wykazuje siê tu tak¿e sztuki pad³e podczas
klêsk ¿ywio³owych (powodzie, po¿ary itp.).

Dzia³ 2 - w rubr. 2, dla wszystkich wierszy, nale¿y podaæ wagê i liczbê trzody chlewnej sprzedanej na rzeŸ wyspecjalizowanym jed-

nostkom handlowym i przetwórczym oraz sprzedanej innym odbiorcom z przeznaczeniem do uboju na bezpoœrednie zaopatrzenie rynku.

W tej rubryce nale¿y wykazaæ równie¿ ewentualne kradzie¿e zwierz¹t.

W rubr. 3, dla wszystkich wierszy, nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ (przed ubojem) i liczbê trzody chlewnej ubitej w gospodarstwie z przezna-
czeniem na zaopatrzenie w³asnych sto³ówek, sprzeda¿ pracownikom, na inne potrzeby w³asne oraz na sprzeda¿ rynkow¹ miêsa we
w³asnej sieci sklepów.

W rubr. 4, dla wszystkich wierszy, nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ i liczbê œwiñ ubitych w rzeŸni (ubojni) na zlecenie jednostki sprawozdaw-
czej. Miêso tych zwierz¹t stanowi w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej.

W rubr. 5, dla wiersza 1 nale¿y wykazaæ “saldo obrotu zewnêtrznego” - tzn. wagowo wyra¿on¹ ró¿nicê pomiêdzy sprzeda¿¹ trzody
chlewnej do dalszego chowu (bez zwierz¹t przekazanych w ramach kooperacji nak³adczej, bo stanowi¹ one w³asnoœæ jednostki sprawoz-
dawczej) - a wiêc zwierz¹t hodowlanych do przedsiêbiorstw obrotu zwierzêtami hodowlanymi, bezpoœrednio sprzedanych indywidual-
nym gospodarstwom rolnym, gospodarstwom pañstwowym, spó³dzielniom oraz w³asnym pracownikom (cz³onkom spó³dzielni), a zaku-
pami trzody i zwierzêtami przyjêtymi do dalszego chowu przez jednostkê sprawozdawcz¹ w okresie sprawozdawczym. Do wyliczenia
“salda obrotu zewnêtrznego” nie nale¿y wliczaæ zwierz¹t pochodz¹cych z przerzutów miêdzy zak³adami w ramach tego samego przedsiê-
biorstwa, bo jest to obrót wewnêtrzny. W przypadku wielozak³adowych podmiotów gospodarczych przejêtych przez Agencjê Nierucho-
moœci Rolnych, wydzielone z nich samodzielnie bilansuj¹ce jednostki (gospodarstwa rolne Skarbu Pañstwa) nie wykazuj¹ “salda obrotu
zewnêtrznego”, o ile obrót zwierzêtami przeznaczonymi do dalszego chowu ma miejsce pomiêdzy zak³adami wydzielonymi z tego same-
go przedsiêbiorstwa (kombinatu). Obrót ten traktowaæ nale¿y jak dotychczas, tj. jako tzw. obrót wewnêtrzny.

W rubr. 6, dla wiersza 1 - nale¿y wyodrêbniæ “saldo obrotu zewnêtrznego” z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi - tzn. wykazaæ
wagowo wyra¿on¹ ró¿nicê pomiêdzy sprzeda¿¹ trzody chlewnej do dalszego chowu (bez zwierz¹t przekazanych w ramach kooperacji
nak³adczej) rolnikom indywidualnym a zakupami zwierz¹t do chowu bezpoœrednio od rolników indywidualnych.

Liczby wykazane w rubrykach 5 i 6 mog¹ mieæ znak ujemny.

Rubryka 1 dla wiersza 1 stanowi sumê rubryk 2, 3, 4 i 5, a dla wiersza 2 - sumê rubryk 2, 3 i 4. Mo¿e zaistnieæ sytuacja, ¿e liczby wyka-
zane w rubryce 1, dla wiersza 1 mog¹ mieæ znak ujemny.

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l


