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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-09A

Sprawozdanie
o stanie pog³owia byd³a, owiec, kóz,

koni i drobiu

w (czerwcu, grudniu)a) 2007 r.

oraz produkcji zwierzêcej
w okresie sprawozdawczymb)

Urz¹d Statystyczny

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

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ do 7. dnia roboczego
po okresie sprawozdawczym

a)
Z dwoma znakami po przecinku.

1. Ogólna powierzchnia gruntów
w gospodarstwie w czerwcu br.

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

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

a)

Dzia³ 1. Zwierzêta gospodarskie – stan w koñcu okresu sprawozdawczego. Urodzenia i padniêcia w okresie sprawozdawczym

a)
Niepotrzebne skreœliæ.

b)
Patrz “Objaœnienia” do formularza.

a)
Dotyczy zwierz¹t utrzymywanych na dzia³kach deputatowych.

Wyszczególnienie

W³asnoœæ
jednostki
sprawoz-
dawczej

W³asnoœæ
pracowni-

ków
a)

(cz³onków
spó³dzielni)

0 1 2

Byd³o
(w.02+03+06+07+09+11+13)

w
sz

tu
k
ac

h

01

Cielêta
w wieku
poni¿ej
1 roku

przeznaczone
na rzeŸ

02

n
a

ch
ó
w

razem 03

z
tego

byczki 04

ja³ówki 05

M³ode
byd³o
w wieku
1-2 lata

byczki 06

ja
³ó

w
k
i razem 07

w tym prze-
znaczone na
rzeŸ

08

Byd³o
w wieku
2 lat i
wiêcej

buhaje, wolce, opasy
(samce)

09

w tym buhaje
rozp³odowe

10

ja
³ó

w
k
i razem 11

w tym prze-
znaczone na
rzeŸ

12

k
ro

w
y

razem 13

z
te

g
o mleczne 14

krowy
mamki

15

Wyszczególnienie

W³asnoœæ
jednostki
sprawoz-
dawczej

W³asnoœæ
pracowni-

ków
a)

(cz³onków
spó³dzielni)

0 1 2

Urodzenia ciel¹t

w
sz

tu
k
ac

h

16

Pad-
niê-
cia
byd³a

razem 17

w
ty

m cielêta 18

krowy 19

O
w

ce

n
a

rz
eŸ razem 20

w tym jagniêta 21

n
a

ch
ó
w

razem 22

w tym maciorki 23

z
te

g
o

u¿ytkowane
w kierunku
mlecznym

24

u¿ytkowane
w innych
kierunkach

25

Urodzenia jagni¹t 26

Padniêcia owiec 27

Kozy 28

w tym
samice doros³e

29

Konie 30

w tym 3-letnie i starsze 31

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z
póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
(Dz. U. Nr 170, poz.1219).



Dzia³ 2. Produkcja ¿ywca rzeŸnego 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

Cielêta

szt. 01

dt
b)

02

Byd³o
pozo-
sta³e

razem

szt. 03

dt
b)

04

z tego

ja³ówki

szt. 05

dt
b)

06

krowy

szt. 07

dt
b)

08

buhaje, byki

szt. 09

dt
b)

10

wolce, opasy
(kastraty)

szt. 11

dt
b)

12

Owce

szt. 13

dt
b)

14

Wyszczególnienie

Zapas na
pocz¹tku okresu

sprawozdaw-
czego

Produkcja
Sprzeda¿

razem
Zu¿ycie

produkcyjne
Spo¿ycie

w³asne

Zapas w
koñcu okresu

sprawoz-
dawczego

0 1 2 3 4 5 6

W okresie
sprawozdaw-
czym

mleko krowie tys. l 1

jaja kurze tys. szt. 2

we³na owcza kg 3

Miód pszczeli w ca³ym roku
(wype³niæ w badaniu grudniowym)

kg 4

Dzia³ 3. Produkcja mleka, jaj, we³ny i miodu (podaæ bez znaku po przecinku)

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

b)
Podaæ w pe³nych kwintalach (dt).

Dzia³ 4. Drób
A. Pog³owie drobiua) - stan w koñcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie W sztukach Wyszczególnienie W sztukach

0 1 0 1

Kury i koguty - razem 01 Indyki 07

w tym

nioski do produkcji jaj
konsumpcyjnych

02

w tym

indyczki do produkcji jaj
wylêgowych

08

nioski do produkcji jaj
wylêgowych

03 brojlery 09

brojlery 04 Kaczki 10

Gêsi 05 w tym brojlery 11

w tym brojlery 06 Drób pozosta³y 12

a)
W wieku powy¿ej 2 tygodni.

w tym brojlery 13



Dzia³ 4. Drób
B. Produkcja ¿ywca drobiowego w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie W decytonach
a)

(dt)

0 1

Produkcja (w. 2+3+4) 1

Sprzeda¿ na rzeŸ 2

Ubój w gospodarstwie
b)

3

Ubój w rzeŸni na zlecenie jednostki sprawozdawczej 4

a)
Podaæ w pe³nych kwintalach (dt).

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

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA
do formularza sprawozdawczego R-09A

Stany zwierz¹t w wymienionych miesi¹cach sprawozdawczych oznaczaj¹:

– w badaniu czerwcowym – stan pog³owia w koñcu maja,

– w badaniu grudniowym – stan pog³owia w koñcu listopada.

Produkcja zwierzêca w okresie sprawozdawczym oznacza:

– w badaniu czerwcowym produkcjê uzyskan¹ w okresie od 1 grudnia 2006 r. do 31 maja 2007 r.,

– w badaniu grudniowym – od 1 czerwca 2007 r. do 30 listopada 2007 r.

Dzia³ 1 – informacje zawarte w rubr.1 dotycz¹ wszystkich zwierz¹t stanowi¹cych w³asnoœæ gospodarstwa niezale¿nie od miejsca ich odchowu (w

obiektach w³asnych lub u kooperantów w ramach kooperacji nak³adczej). W rubr. 2 informacje dotycz¹ zwierz¹t utrzymywanych na dzia³kach deputa-

towych pracowników gospodarstw rolnych (cz³onków spó³dzielni).

W wierszu 09 nale¿y wpisaæ pog³owie samców w wieku 2 lat i wiêcej (kastrowanych i niekastrowanych), w tym opasów, a w wierszu 10 wydzieliæ

pog³owie buhajów rozp³odowych, przeznaczonych do reprodukcji.

W wierszach 14 i 24 nale¿y wpisaæ pog³owie krów i owiec, które ze wzglêdu na rasê lub odmianê lub szczególne w³aœciwoœci utrzymywane s¹

wy³¹cznie lub g³ównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszach tych nale¿y równie¿

uwzglêdniaæ te krowy mleczne i owce mleczne, które zosta³y wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeŸ, ale pozostaj¹ w stadzie na tzw. dotuczu.

W wierszu 15 nale¿y wpisaæ pog³owie krów mamek, tj. krów, które ze wzglêdu na rasê lub odmianê (rasy miêsne lub krzy¿ówki z rasami miêsny-

mi) lub szczególne w³aœciwoœci, utrzymywane s¹ wy³¹cznie lub g³ównie dla produkcji ciel¹t, i których mleko wykorzystywane jest do odchowu ciel¹t

lub przeznaczane na paszê dla innych zwierz¹t. Uwzglêdniæ tu nale¿y równie¿ krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeŸ, które po-

zostaj¹ jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.

W wierszach 16 i 26 nale¿y podaæ liczbê ciel¹t i jagni¹t, które urodzi³y siê ¿ywo w okresie sprawozdawczym, niezale¿nie od tego, czy znajduj¹ siê

jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

W wierszach 17, 18, 19 i 27 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 równie¿ zwierzêta pad³e podczas klêsk ¿y-

wio³owych (powodzie, po¿ary itp.).

W wierszu 23 nale¿y wpisaæ pog³owie maciorek owczych, tj. samic, które mia³y ju¿ potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy.

W wierszu 25 nale¿y wpisaæ pog³owie maciorek owczych u¿ytkowanych w innych kierunkach ni¿ kierunek mleczny, tj. miêsny (do produkcji ja-

gni¹t rzeŸnych), we³nisty, ko¿uchowy, futrzarski.

W wierszu 29 nale¿y podaæ pog³owie kóz - samic, które mia³y ju¿ potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy.

Dzia³ 2 – w rubryce 2, dla wszystkich wierszy, nale¿y podaæ liczbê i wagê ¿yw¹ zwierz¹t sprzedanych na rzeŸ wyspecjalizowanym jednostkom handlo-

wym i przetwórczym oraz sprzeda¿ innym odbiorcom z przeznaczeniem do uboju na bezpoœrednie zaopatrzenie rynku. W tej rubryce nale¿y wykazaæ

równie¿ ewentualne kradzie¿e zwierz¹t.

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-maila:

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



W rubryce 3, dla wszystkich wierszy, nale¿y podaæ liczbê i wagê ¿yw¹ (przed ubojem) zwierz¹t ubitych w gospodarstwie – z przeznaczeniem na za-

opatrzenie w³asnych sto³ówek, sprzeda¿ pracownikom oraz sprzeda¿ rynkow¹ miêsa we w³asnej sieci sklepów.

W rubryce 4, dla wszystkich wierszy, nale¿y podaæ liczbê i wagê ¿yw¹ (przed ubojem) zwierz¹t ubitych w rzeŸni (ubojni) na zlecenie jednostki

sprawozdawczej. Miêso tych zwierz¹t stanowi w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej.

W rubryce 5, dla wierszy 02, 04 i 14 nale¿y wykazaæ „saldo obrotu zewnêtrznego” – tzn. wagowo wyra¿on¹ ró¿nicê pomiêdzy sprzeda¿¹ zwierz¹t

do dalszego chowu (bez zwierz¹t przekazanych w ramach kooperacji nak³adczej, bo stanowi¹ one w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej), a wiêc

zwierz¹t hodowlanych do przedsiêbiorstw obrotu zwierzêtami hodowlanymi, bezpoœrednio sprzedanych gospodarstwom indywidualnym, gospodar-

stwom pañstwowym, spó³dzielniom oraz w³asnym pracownikom (cz³onkom spó³dzielni), a zakupami zwierz¹t i zwierzêtami przyjêtymi do odchowu

przez jednostkê w okresie sprawozdawczym. Do wyliczenia „salda obrotu zewnêtrznego” nie nale¿y wliczaæ zwierz¹t pochodz¹cych z przerzutów

miêdzy zak³adami w ramach tego samego przedsiêbiorstwa, bo jest to obrót wewnêtrzny. W przypadku wielozak³adowych podmiotów gospodarczych

przejêtych przez Agencjê Nieruchomoœci 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 samego przedsiêbiorstwa. Obrót ten traktowaæ nale¿y jak dotychczas, tj. jako tzw. obrót wewnêtrzny.

W rubryce 6, dla wierszy 02, 04 i 14 nale¿y wyodrêbniæ „saldo obrotu zewnêtrznego” z gospodarstwami indywidualnymi – tzn. wykazaæ wagowo

wyra¿on¹ ró¿nicê pomiêdzy sprzeda¿¹ zwierz¹t do dalszego chowu (bez zwierz¹t przekazanych w ramach kooperacji nak³adczej) rolnikom indywidu-

alnym a zakupami zwierz¹t do chowu bezpoœrednio od rolników indywidualnych.

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

Rubryka 1 dla wierszy 02, 04 i 14 stanowi sumê rubryk 2, 3, 4 i 5, a dla wierszy 01, 03, 05 do 13 – sumê rubryk 2 , 3 i 4. Mo¿e zaistnieæ sytuacja, ¿e

liczby wykazane w rubryce 1, dla wierszy 02, 04 i 14 mog¹ mieæ znak ujemny.

Wiersz 03 dla rubryk 1, 2, 3 i 4 stanowi sumê wierszy 05+07+09+11, a wiersz 04 dla rubryk 2, 3 i 4 – sumê wierszy 06+08+10+12.

Zapisy w wierszach 01 i 02 dotycz¹ ciel¹t w wieku poni¿ej 1 roku, w wierszach 05 i 06 – ja³ówek, tj. samic byd³a w wieku powy¿ej 1 roku, które nie

mia³y potomstwa, w wierszach 07 i 08 – krów, tj. samic, które mia³y ju¿ potomstwo, w wierszach 09 i 10 – samców byd³a w wieku powy¿ej 1 roku nieka-

strowanych, w wierszach 11 i 12 – samców byd³a w wieku powy¿ej 1 roku kastrowanych.

Dzia³ 3 dotyczy tylko tych wytworzonych w gospodarstwie produktów, które pochodz¹ od zwierz¹t stanowi¹cych w³asnoœæ jednostki sprawozdaw-

czej. Poszczególne rubryki dzia³u 3 dotycz¹ zapasów, produkcji i zagospodarowania ujêtych w wierszach surowych produktów zwierzêcych. W przy-

padku produkcji jaj nale¿y uwzglêdniæ zarówno jaja kurze konsumpcyjne, jak i jaja kurze wylêgowe.

W rubryce 1 nale¿y wykazaæ iloœæ produktu, jaka zosta³a z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W rubryce 2 nale¿y podaæ produkcjê danego artyku³u uzyskan¹ w ci¹gu okresu sprawozdawczego.

W rubryce 3 nale¿y podaæ iloœæ sprzedanego produktu do wyspecjalizowanych jednostek handlowych i przetwórczych, jak równie¿ sprzeda¿ pra-

cownikom (cz³onkom spó³dzielni) poza przydzia³em deputatowym, sprzeda¿ innym odbiorcom.

W rubryce 4 nale¿y wykazaæ zu¿ycie produkcyjne, tzn. iloœci produktów zu¿ytych na skarmianie zwierzêtami, dokarmianie pszczó³, produkcjê

¿ywnoœci oraz ewentualne straty.

W rubryce 5 nale¿y podaæ spo¿ycie w³asne, tzn. iloœci mleka, jaj, we³ny i miodu przeznaczone na przydzia³y deputatowe dla pracowników, dla

w³asnej sto³ówki, ¿³obka, przedszkola i inne potrzeby w³asne.

W rubryce 6 nale¿y wykazaæ tê czêœæ produkcji, która nie zosta³a zagospodarowana i stanowi zapas w koñcu okresu sprawozdawczego.

W wierszu 1 dzia³u 3 powinna zachodziæ równoœæ:
*)

rubr.2 = rubr. (3+4+5)

W wierszach 2, 3 i 4 dzia³u 3 powinna zachodziæ równoœæ:

rubr. 1 + 2 - 3 - 4 - 5 = rubr. 6

Dzia³ 4 – w dziale tym nie nale¿y podawaæ informacji dotycz¹cych ptactwa ³ownego (kuropatwy, ba¿anty). W wierszu 12 pkt A nale¿y wykazaæ drób

pozosta³y, np. perliczki, przepiórki. Wszystkie informacje o pog³owiu drobiu dotycz¹ drobiu w wieku powy¿ej 2 tygodni.

W przypadku gdy na koniec okresu sprawozdawczego (koniec maja lub listopada) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsump-

cyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakoñczenia ostatniego cyklu produkcyjnego, nale¿y

podaæ stan pog³owia drobiu z ostatniego cyklu, tj. przed odstaw¹ ptactwa do uboju.

W wierszu 2 pkt B dzia³u 4 nale¿y podaæ ¿yw¹ wagê drobiu wszystkich gatunków sprzedanego w okresie sprawozdawczym na rzeŸ do wyspecjali-

zowanych jednostek handlowych i przetwórczych oraz sprzeda¿ innym odbiorcom.

W wierszu 3 pkt B dzia³u 4 nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ wszystkich sztuk ubitych w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie i przeznaczonych na

sprzeda¿ we w³asnych sklepach, sprzedanych w³asnym pracownikom (cz³onkom spó³dzielni) i zu¿ytych we w³asnych sto³ówkach i na inne potrzeby

w³asne.

W wierszu 4 pkt B dzia³u 4 nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ wszystkich sztuk drobiu ubitych w rzeŸni (ubojni) na zlecenie jednostki sprawozdawczej.

Miêso to stanowi w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej

*)
W wierszu 1 dzia³u 3 (produkcja mleka) aby przychody bilansowa³y siê z rozchodami, nale¿y uwzglêdniæ w rozchodach (w rubr. 4) tzw. „ró¿nicê za-

pasów”. Ró¿nicê zapasów wylicza siê poprzez odjêcie od iloœci niezagospodarowanego mleka w danym okresie sprawozdawczym – iloœci mleka, jaka

nie zosta³a zagospodarowana w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wynik tego odejmowania mo¿e mieæ znak „+” lub „-”, wtedy odpowiednio po-

wiêksza siê lub pomniejsza o wyliczone wielkoœci liczby wykazane w rubryce 4.


