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Imiona i nazwisko głównego 
uŜytkownika lub nazwa jednostki 

 

1. Województwo 
R-KSRB 

Badanie pogłowia trzody chlewnej 
(31 marca, 31 lipca, 30 listopada) 

oraz produkcji Ŝywca 
wieprzowego 

 
2011 r. 

Ankieter statystyczny w miejscu 
zamieszkania uŜytkownika gospodarstwa 
wylosowanego do badania 

2. Powiat 

3. Gmina 

4. Miejscowość 

5. Ulica Termin przekazania 
do 14 kwietnia, 
do 12 sierpnia 
i do 14 grudnia 2011 r. 

6. Nr domu  nr mieszkania 

7. Telefon 

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 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 
(Dz. U. Nr 239, poz. 1594). 
 

Województwo/ Powiat/ Gmina        

        

Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym Rejestrze 
Gospodarstw Rolnych i Leśnych 

         

         
 

Numer identyfikacyjny - REGON uŜytkownika gospodarstwa 
(wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony) 

              

              
 

1. Ogólna powierzchnia 
gruntów w gospodar-
stwie w czerwcu br.a) 

         2. w tym 
uŜytki 
rolne a) 

         
     ha   a      ha   a 

                  
a) Wypełnić w badaniu sierpniowym. 

3. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku powierzchnia 
uŜytków rolnych w gospodarstwiea): 

 
4. Gospodarstwo zostało 

zlikwidowane 
(wstawić krzyŜyk) 

 

�  1  zwiększyła się �  3  pozostała bez zmian 
 

�  2  zmniejszyła się  
 

� � Koniec wywiadu 

a) Wpisać znak X, oznaczając właściwą odpowiedź w badaniu sierpniowym. 
 

Dział 1. TRZODA CHLEWNA 

Wyszczególnienie 
Badanie 

kwiecień sierpień grudzień 
0 1 2 3 

A. Pogłowie trzody chlewnej ogółem 
w gospodarstwie na początku badanego 
okresu, tj. w dniu 30 listopada 2010 r. 
(rubryka 1), 31 marca 2011 r. (rubryka 2), 
31 lipca 2011 r. (rubryka 3) 

szt. 01 

   

B. Przy-
chody 
w badanym 
okresie 

z urodzenia w gospodarstwie szt. 02 
   

z zakupu i innych źródeł szt. 03 
   

C. Roz-
chody 
w badanym 
okresie 

padnięcia 

prosiąt o wadze 
do 20 kg szt. 04 

   

trzody chlewnej 
pozostałeja) szt. 05 

   

ubój 
w gospodar- 
stwieb) 

trzoda chlewna 
o wadze 
do 50 kg 

szt. 06    

kgc) 07    

pozostała 
trzoda chlewna 

szt. 08    

kgc) 09    

a) Warchlaków, tuczników i innych. b) Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaŜ część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do spoŜycia. c) Podać wagę Ŝywą 
(przed ubojem) w pełnych kilogramach. 
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Dział 1. TRZODA CHLEWNA (dokończenie) 

Wyszczególnienie 
Badanie 

kwiecień sierpień grudzień 

0 1 2 3 

C. Roz-
chody 
w badanym 
okresie 

sprzedaŜ na 
rzeź do 
wyspecjali-
zowanych 
jednostek 
skupu 
i przetwór-
stwa oraz 
agentom, 
pośredni-
kom 

trzoda chlewna 
o wadze 
do 50 kg 

szt. 10 
   

kgc) 11 
   

trzoda chlewna 
pozostała  

szt. 12 
   

kgc) 13 
   

ubój trzody 
chlewnej 
w rzeźni na 
zlecenie 
rolnika 

trzoda chlewna 
o wadze 
do 50 kg 

szt. 14 
   

kgc) 15 
   

trzoda chlewna 
pozostała  

szt. 16 
   

kgc) 17 
   

sprzedaŜ do dalszego chowu szt. 18 
   

D. Pogło-
wie trzody 
chlewnej 
w gospo-
darstwie 
w końcu 
miesiąca 
poprzedza-
jącego 
termin 
badania, tj. 
31 marca 
2011 r. 
(rubryka 1), 
31 lipca 
2011 r.  
(rubryka 2), 
30 listopada 
2011 r. 
(rubryka 3) 

trzoda chlewna (wiersze 20+ 
+21+ +22+ 23+24+25+ 
+26+28) 

w 
sztu- 
kach 

19 
   

prosięta o wadze do 20 kg 20 
   

warchlaki o wadze od 20 do 
50 kg 

21 
   

trzoda chlewna 
na ubój o wadze 
50 kg i więcej 

od 50 do 
80 kg 

22 
   

od 80 do 
110 kg 

23 
   

110 kg 
i więcej 

24 
   

trzoda 
chlew-
na na 
chów 
o wa- 
dze 
50 kg 
i wię- 
cej 

knury i knurki 
hodowlane 

25 
   

lochy 
prośne 

razem 26 
   

w tym prośne 
po raz 
pierwszy 

27 
   

lochy 
pozo- 
stałe 

razem 28 
   

w tym loszki 
jeszcze nigdy 
niekryte 

29 
   

c) Podać wagę Ŝywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Dział 2. CENY ZAKUPU/SPRZEDAśY ORAZ DZIERśAWY UśYTKÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH NA 
 DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W  I, III, IV KWARTALE 

 A. Najczęściej występująca cena zakupu/sprzedaŜy uŜytków rolnych 

Wyszczególnienie 

I kwartał 
(wypełnić w kwietniu) 

III kwartał 
(wypełnić w sierpniu) 

IV kwartał 
(wypełnić w grudniu) 

w zł za 1 hektar 

0 1 2 3 

Grunt orny klasy I, II, IIIa 1    

Grunt orny klasy IIIb, IV 2    

Grunt orny klasy V, VI 3    

Łąka dobra (klasy I, II) i średnia (klasy III, IV) 4    

Łąka słaba (klasy V, VI) 5    

 B. Najczęściej występująca opłata za wydzierŜawione uŜytki rolne 

Wyszczególnienie 

I kwartał 
(wypełnić w kwietniu) 

III kwartał 
(wypełnić w sierpniu) 

IV kwartał 
(wypełnić w grudniu) 

w zł za 1 hektar 

0 4 5 6 

Grunt orny klasy I, II, IIIa 1    

Grunt orny klasy IIIb, IV 2    

Grunt orny klasy V, VI 3    

Łąka dobra (klasy I, II) i średnia (klasy III, IV) 4    

Łąka słaba (klasy V, VI) 5    

Dział 3 . OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW ZBÓś, RZEPAKU I RZEPIKU (wypełnić w kwietniu) 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia zasiana jesienią 
w roku ubiegłym 

Szacunek powierzchni zaoranej 
i przewidzianej do zaorania 
w wyniku strat zimowych 

ha a ha a 

0 1 2 

Pszenica 1     

śyto 2     

Jęczmień 3     

PszenŜyto 4     

Mieszanki zboŜowe 5     

Rzepak i rzepik 6     
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Dział 4. POWIERZCHNIA ZASIANYCH OZIMIN (wypełnić w grudniu) 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia zasiewów 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia zasiewów 

ha a ha a 

0 1 0 1 

Pszenica 1   PszenŜyto 4   

śyto 2   Mieszanki zboŜowe 5   

Jęczmień 3   Rzepak i rzepik 6   

 

Badanie przeprowadzono Czas trwania wywiadu (w minutach) Podpis osoby przeprowadzającej badanie 

   ......  kwietnia  2011 r.   

   ......  sierpnia  2011r.   

   ......  grudnia  2011 r.   

 

Objaśnienia do formularza R-KSRB 
 

1. Badaniem naleŜy objąć zwierzęta stanowiące własność uŜytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa 
domowego, jak równieŜ zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na chów, opas itp.  

2. Stany zwierząt w końcu wymienionych miesięcy sprawozdawczych oznaczają: 

− w badaniu kwietniowym – stan pogłowia w dniu 31 marca, 
− w badaniu sierpniowym – stan pogłowia w dniu 31 lipca, 
− w badaniu grudniowym – stan pogłowia w dniu 30 listopada. 

Produkcja zwierzęca (wiersze od 02 do 18 działu 1 w okresie sprawozdawczym) oznacza: 
− w badaniu kwietniowym produkcję uzyskaną w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., 
− w badaniu sierpniowym produkcję uzyskaną w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 lipca 2011 r., 
− w badaniu grudniowym produkcję uzyskaną w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. 

3. W dziale 1 „Trzoda chlewna”, w pkt C (Rozchody) naleŜy: 

− w wierszach 06 i 07 podać liczbę sztuk i wagę Ŝywą (przed ubojem) młodych świń o wadze nieprzekraczającej 50 kg, ubitych 
w gospodarstwie rolnym, 

− w wierszach 08 i 09 podać liczbę sztuk i wagę Ŝywą (przed ubojem) świń pozostałych (tj. o wadze 50 kg i więcej), ubitych 
w gospodarstwie rolnym, 

− w wierszach 10 i 11 podać liczbę sztuk i wagę Ŝywą trzody chlewnej o wadze nieprzekraczającej 50 kg sprzedanej na rzeź do 
wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu 
Ŝywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa), 

− w wierszach 12 i 13 podać liczbę sztuk i wagę Ŝywą trzody chlewnej pozostałej sprzedanej na rzeź do wyspecjalizowanych 
jednostek skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu Ŝywca rzeźnego, 
odebranych bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa), 

− w wierszach 14 i 15 podać liczbę sztuk i wagę Ŝywą trzody chlewnej o wadze nieprzekraczającej 50 kg ubitej w rzeźni lub 
ubojni lokalnej na zlecenie rolnika, 

− w wierszach 16 i 17 podać liczbę sztuk i wagę Ŝywą trzody chlewnej pozostałej ubitej w rzeźni lub ubojni lokalnej na zlecenie 
rolnika, 

− w wierszu 18 podać liczbę sztuk trzody chlewnej ogółem sprzedanej w obrotach międzysąsiedzkich i na targowiskach innym 
rolnikom z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. prosiąt, warchlaków, loszek i knurków hodowlanych. 

Zapis w wierszu 20 dotyczy prosiąt, które nie przekroczyły jeszcze wagi 20 kg. 

Zapis w wierszu 21 dotyczy warchlaków, które osiągnęły wagę 20 kg, a nie przekroczyły jeszcze wagi 50 kg. 

Zapisy w wierszach 22, 23, 24 dotyczą trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej, przeznaczonej na rzeź, przy czym w wierszu 
22 naleŜy podać liczbę zwierząt, które osiągnęły wagę 50 kg, ale nie przekroczyły 80 kg, w wierszu 23  naleŜy podać liczbę 
zwierząt, które osiągnęły wagę 80 kg, ale nie przekroczyły 110 kg, a w wierszu 24 naleŜy podać liczbę zwierząt, które osiągnęły 
wagę 110 kg i więcej. 

Zapisy w wierszach 25 – 29 dotyczą trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej, przeznaczonej do dalszego chowu. W wierszu 28 
naleŜy podać łączną liczbę loch nieprośnych (luźnych, karmiących, ale jeszcze niepokrytych i loszek jeszcze nigdy niekrytych), 
a w wierszu 29 podać liczbę loszek jeszcze nigdy niekrytych. 


