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Urząd Statystyczny 

10-959 Olsztyn 

ul. Kościuszki 78/82 

Numer identyfikacyjny - REGON  
w 2011 r. 

 Termin przekazania 

do 7. dnia roboczego 

czerwca i grudnia 2011 r. 
a) Patrz „Objaśnienia” do formularza. 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594). 

                                   
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI ) 

1. Ogólna powierzchnia gruntów 

w gospodarstwie w czerwcu br.  . . . . . . . . . . . . .  ha  . . . .   aa) 
2. w tym uŜytki rolne 

 . . . . . . . . . . .   ha  . . . . .   aa) 
a) Z dwoma znakami po przecinku. 

Dział 1. Zwierzęta gospodarskie – stan w czerwcu, grudniua).  Urodzenia i padnięcia w okresie sprawozdawczym 
Wyszczególnienie W sztukach 

0 1 

Bydło (wiersze 02+03+06+07+09+11+13) 01 
 

Cielęta 

w wieku 

poniŜej 

1 roku 

przeznaczone na rzeź 02 
 

na chów 

razem 03 
 

z tego 

byczki 04 
 

jałówki 05 
 

Młode 

bydło 

w wieku 

1–2 lata 

byczki 06 
 

jałówki 

razem 07 
 

w tym 

przeznaczone 

na rzeź 

08 

 

Bydło 

w wieku 

2 lat 

i więcej 

buhaje, wolce, opasy (samce) 09 
 

w tym buhaje rozpłodowe 10 
 

jałówki 

razem 11 
 

w tym 

przeznaczone 

na rzeź 

12 

 

krowy 

razem 13 
 

z tego 

mleczne 14 
 

krowy 

mamki 
15 

 

a) Niepotrzebne skreślić 

 

Wyszczególnienie W sztukach 

0 1 

Urodzenia cieląt 16 
 

Padnięcia 

bydła 

razem 17 
 

w tym 

cielęta 18 
 

krowy 19 
 

Owce 

na rzeź 

razem 20 
 

w tym jagnięta 21 
 

na chów 

razem 22 
 

w tym maciorki 23 
 

z tego 

uŜytkowane 

w kierunku 

mlecznym 

24 

 

uŜytkowane 

w innych 

kierunkach 

25 

 

Urodzenia jagniąt 26 
 

Padnięcia owiec 27 
 

Kozy 28 
 

w tym samice dorosłe 29 
 

Konie 30 
 

w tym 3-letnie i starsze 31 
 

 



Dział 2. Produkcja Ŝywca rzeźnego w okresie sprawozdawczym 

Wyszczególnienie 
Produkcja 

(suma rubryk 2+3+4) 
SprzedaŜ na rzeź 

Ubój 

w gospodarstwiea) 

Ubój w rzeźni na 

zlecenie jednostki 

sprawozdawczej 

0 1 2 3 4 

Cielęta 
szt. 01     

dtb) 02     

Bydło 

pozostałe 

razem 
szt. 03     

dtb) 04     

z tego 

jałówki 
szt. 05     

dtb) 06     

krowy 
szt. 07     

dtb) 08     

buhaje, byki 
szt. 09     

dtb) 10     

wolce, opasy 

(kastraty) 

szt. 11     

dtb) 12     

Owce 
szt. 13     

dtb) 14     

a) Łącznie z ubojami z konieczności,  lecz tylko w przypadku, gdy chociaŜ część mięsa przeznaczono do spoŜycia. b) Podać w pełnych  kwintalach (dt). 

Dział 3. Produkcja mleka, jaj, wełny i miodu (podać bez znaku po przecinku) 

Wyszczególnienie 

Zapas na 

początku okresu 

sprawozdaw- 

czego 

Produkcja SprzedaŜ razem 
ZuŜycie 

produkcyjne 
SpoŜycie własne 

Zapas w końcu 

okresu 

sprawozdaw- 

czego 

0 1 2 3 4 5 6 

W okresie 

sprawozdawczym 

mleko 

krowie 
tys. l 1 

      

jaja 

kurze 

tys. 

szt. 
2 

      

wełna 

owcza 
kg 3 

      

Miód pszczeli w całym 

roku (wypełnić w badaniu 
grudniowym) 

kg 4 

      

Dział 4. Drób 

A. Pogłowie drobiua) – stan w czerwcu, grudniub) 
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 

wylęgowych 
08 

 

nioski do produkcji jaj 

wylęgowych 
03 

 
brojlery 09 

 

brojlery 04 
 

Kaczki 10 
 

Gęsi 05 
 

w tym brojlery 11 
 

w tym brojlery 06 
 

Drób pozostały 12 
 

a) W wieku powyŜej 2 tygodni. 
b) Niepotrzebne skreślić. w tym brojlery 13 

 



Dział 4. Drób 

B. Produkcja Ŝywca drobiowego w okresie sprawozdawczym 

Wyszczególnienie W decytonacha) (dt) 

0 1 

Produkcja (wiersze 2+3+4) 1  

SprzedaŜ na rzeź 2  

Ubój w gospodarstwieb) 3  

Ubój w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej 4  

a) Podać w pełnych kwintalach (dt). b) Łącznie z ubojami z konieczności, lecz tylko w przypadku, gdy chociaŜ część mięsa przeznaczono do spoŜycia. 

 

                                   
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 

     

(imię, nazwisko i telefon osoby  

sporządzającej sprawozdanie) 
 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 

Objaśnienia 
do formularza R-09A 

Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 

Przykład wypełniania e-maila: 

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L           

 

Stany zwierząt w wymienionych miesiącach sprawozdawczych oznaczają: 

- w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w dniu 1 czerwca, 

- w badaniu grudniowym – stan pogłowia w dniu 1 grudnia. 

Produkcja zwierzęca w okresie sprawozdawczym oznacza: 

- w badaniu czerwcowym produkcję uzyskaną w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011 r., 

- w badaniu grudniowym – od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. 

Dział 1 – informacje zawarte w rubryce 1 dotyczą wszystkich zwierząt gospodarskich przebywających w gospodarstwie w terminie realizacji 

badania (tj. stanowiących własność gospodarstwa oraz przyjętych na odchów, opas lub przechowanie od innych gospodarstw rolnych, w tym od 

gospodarstw indywidualnych). Nie naleŜy uwzględniać tu zwierząt przekazanych przez jednostkę sprawozdawczą do innych gospodarstw rolnych, 

np. w ramach tzw. kooperacji nakładczej - chociaŜ stanowią one własność jednostki sprawozdawczej, to znajdują się na terenie innego gospodarstwa 

rolnego.  

W wierszu 09 naleŜy wpisać pogłowie samców w wieku 2 lat i więcej (kastrowanych i niekastrowanych), w tym opasów, a w wierszu 10 wydzielić 

pogłowie buhajów rozpłodowych, przeznaczonych do reprodukcji. 

W wierszach 14 i 24 naleŜy wpisać pogłowie krów i owiec, które ze względu na rasę lub odmianę, lub szczególne właściwości utrzymywane są 

wyłącznie lub głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszach tych naleŜy równieŜ 

uwzględniać te krowy mleczne i owce mleczne, które zostały wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale pozostają w stadzie 

na tzw. dotuczu. 

W wierszu 15 naleŜy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyŜówki z rasami mięsnymi), 

lub szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt i których mleko wykorzystywane jest do odchowu cieląt lub 

przeznaczane na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu naleŜy równieŜ krowy mamki wybrakowane z chowu, przeznaczone na rzeź, które 

pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. 

W wierszach 16 i 26 naleŜy podać liczbę cieląt i jagniąt, które urodziły się Ŝywe w okresie sprawozdawczym, niezaleŜnie od tego, czy znajdują się 

jeszcze w gospodarstwie, czy nie. 

W wierszach 17, 18, 19 i 27 naleŜy podać liczbę zwierząt padłych łącznie ze sztukami ubitymi z konieczności, jeśli cała sztuka uznana została za 

niezdatną do spoŜycia i skierowana do utylizacji lub na karmę dla zwierząt futerkowych. Wykazuje się tu równieŜ zwierzęta padłe podczas klęsk 

Ŝywiołowych (powodzie, poŜary itp.). 

W wierszu 23 naleŜy wpisać pogłowie maciorek owczych, tj. samic, które miały juŜ potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze 

nie rodziły. 

W wierszu 25 naleŜy wpisać pogłowie maciorek owczych uŜytkowanych w innych kierunkach niŜ kierunek mleczny, tj. w kierunkach: mięsnym (do 

produkcji jagniąt rzeźnych), wełnistym, koŜuchowym, futrzarskim. 



W wierszu 29 naleŜy podać pogłowie kóz – samic, które miały juŜ potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy. 

Dział 2 – w rubryce 2, dla wszystkich wierszy, naleŜy podać liczbę i wagę Ŝywą zwierząt sprzedanych na rzeź wyspecjalizowanym jednostkom 

handlowym i przetwórczym oraz sprzedaŜ innym odbiorcom z przeznaczeniem do uboju na bezpośrednie zaopatrzenie rynku. W tej rubryce naleŜy 

wykazać równieŜ ewentualne kradzieŜe zwierząt. 

W rubryce 3, dla wszystkich wierszy, naleŜy podać liczbę i wagę Ŝywą (przed ubojem) zwierząt ubitych w gospodarstwie – z przeznaczeniem na 

zaopatrzenie własnych stołówek, sprzedaŜ pracownikom oraz sprzedaŜ rynkową mięsa we własnej sieci sklepów. 

W rubryce 4, dla wszystkich wierszy, naleŜy podać liczbę i wagę Ŝywą (przed ubojem) zwierząt ubitych w rzeźni (ubojni) na zlecenie jednostki 

sprawozdawczej. Mięso tych zwierząt stanowi własność jednostki sprawozdawczej i jest przez nią zagospodarowywane. 

Rubryka 1, dla wszystkich wierszy, stanowi sumę rubryk 2, 3 i 4. 

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

w wierszach 01 i 02 dotyczą cieląt w wieku poniŜej 1 roku, w wierszach 05 i 06 – jałówek, tj. samic bydła w wieku powyŜej 1 roku, które nie miały 

potomstwa, w wierszach 07 i 08 – krów, tj. samic, które miały juŜ potomstwo, w wierszach 09 i 10 – samców bydła w wieku powyŜej 1 roku 

niekastrowanych, w wierszach 11 i 12 – samców bydła w wieku powyŜej 1 roku kastrowanych. 

Dział 3 dotyczy tylko produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym, które pochodzą od zwierząt przebywających w gospodarstwie. 

Poszczególne rubryki działu 3 dotyczą zapasów, produkcji i zagospodarowania ujętych w wierszach surowych produktów zwierzęcych.  

W przypadku produkcji jaj naleŜy uwzględnić zarówno jaja kurze konsumpcyjne, jak i jaja kurze wylęgowe. 

W rubryce 1 naleŜy wykazać ilość produktu, jaka została z poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

W rubryce 2 naleŜy podać produkcję danego artykułu uzyskaną w ciągu okresu sprawozdawczego. 

W rubryce 3 naleŜy podać ilość sprzedanego produktu do wyspecjalizowanych jednostek handlowych i przetwórczych, jak równieŜ sprzedaŜ 

pracownikom (członkom spółdzielni) poza przydziałem deputatowym, sprzedaŜ innym odbiorcom. 

W rubryce 4 naleŜy wykazać zuŜycie produkcyjne, tzn. ilości produktów zuŜyte na skarmianie zwierzętami, dokarmianie pszczół, produkcję 

Ŝywności oraz ewentualne straty. 

W rubryce 5 naleŜy podać spoŜycie własne, tzn. ilości mleka, jaj, wełny i miodu przeznaczone na przydziały deputatowe dla pracowników, dla 

własnej stołówki, Ŝłobka, przedszkola i inne potrzeby własne. 

W rubryce 6 naleŜy wykazać tę część produkcji, która nie została zagospodarowana i stanowi zapas w końcu okresu sprawozdawczego. 

W wierszu 1 działu 3 winna zachodzić równość*: 

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

W wierszach 2, 3 i 4 działu 3 winna zachodzić równość: 

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

Dział 4 – w dziale tym nie naleŜy podawać informacji dotyczących ptactwa łownego (kuropatwy, baŜanty). W wierszu 12 pkt A naleŜy wykazać 

drób pozostały, np. perliczki, przepiórki, strusie, gołębie. Wszystkie informacje o pogłowiu drobiu dotyczą drobiu w wieku powyŜej 2 tygodni. 

W przypadku gdy w dniu 1 czerwca (1 grudnia) na fermie wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa przerwa 

technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego cyklu produkcyjnego, naleŜy podać stan pogłowia drobiu 

z ostatniego cyklu produkcyjnego, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.  

W wierszu 2 pkt B działu 4 naleŜy podać Ŝywą wagę drobiu wszystkich gatunków sprzedanego w okresie sprawozdawczym na rzeź do 

wyspecjalizowanych jednostek handlowych i przetwórczych oraz sprzedaŜ innym odbiorcom. 

W wierszu 3 pkt B działu 4 naleŜy podać wagę Ŝywą wszystkich sztuk ubitych w okresie sprawozdawczym w gospodarstwie lub rzeźni lokalnej 

i przeznaczonych na sprzedaŜ we własnych sklepach, sprzedanych własnym pracownikom (członkom spółdzielni) i zuŜytych we własnych 

stołówkach i na inne potrzeby własne.   

W wierszu 4 pkt B działu 4 naleŜy podać wagę Ŝywą wszystkich sztuk drobiu ubitych w rzeźni (ubojni) na zlecenie jednostki sprawozdawczej. 

Mięso to stanowi własność jednostki sprawozdawczej i jest przez nią zagospodarowywane. 

 

* W wierszu 1 działu 3 (produkcja mleka), aby przychody bilansowały się z rozchodami, naleŜy uwzględnić w rozchodach (w rubryce 4) tzw. róŜnicę 

zapasów. RóŜnicę zapasów wylicza się poprzez odjęcie od ilości niezagospodarowanego mleka w danym okresie sprawozdawczym – ilości mleka, 

jaka nie została zagospodarowana w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wynik tego odejmowania moŜe mieć znak „+” lub „–”, wtedy 

odpowiednio powiększa się lub pomniejsza o wyliczone wielkości liczby wykazane w rubryce 4.  

 


