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CZĘŚĆ I. PODSTAWA  PRAWNA  BADANIA, OGÓLNE PRZEPISY  I 
WAŻNIEJSZE  DEFINICJE 

 
 

1. Podstawę prawną badania struktury gospodarstw rolnych na kwestionariuszu  
R-SGR w 2007 r. stanowią: 
 
a) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 roku w sprawie 

organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych w okresie od 1988 do 1997 roku, Decyzja Komisji (WE) Nr 2000/115 z dnia 
24 listopada 1999 r. dotycząca definicji cech, listy produktów rolnych, regionów i 
rejonów dla badań struktury gospodarstw rolnych, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 
2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące Rozporządzenie 
Rady Nr 571/88 oraz zmieniające Decyzję Komisji Nr 2000/115 w celu organizacji 
badań statystycznych Wspólnoty dotyczących badań struktury gospodarstw rolnych w 
latach 2005 i 2007, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 204/2006 z dnia 6 lutego 
2006 r. dostosowujące Rozporządzenie Rady 571/88 oraz zmieniające Decyzję 
Komisji 2000/115 w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących 
badań struktury gospodarstw rolnych w 2007 r., 

b) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, 
poz. 439; z 1996 r., Nr 156, poz. 775; z 1997 r., Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769; z 
1998 r., Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668; z 2001 r., Nr 100, poz. 1080; z 2003 r., Nr 
217, poz. 2125; z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; z 2005 r., Nr 163, poz. 1362), 

c) załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 170, poz. 1219), 

d) załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu 
ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w 
badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2007 (Dz. U. z 2006 r., Nr 245, poz. 1781).  

 
2. Obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej 

 
a) Wszystkie zbierane i gromadzone w badaniu struktury gospodarstw rolnych dane 

indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, są objęte 
tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w artykule 10 Ustawy o statystyce 
publicznej.  

b) Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i 
opracowaniem wyników badania struktury gospodarstw rolnych są obowiązane do 
bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do 
wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy 
statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia  następującej treści: 

 
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą 
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” 
(art. 12  Ustawy o statystyce publicznej). 
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c) Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 
54 i 55 Ustawy o statystyce publicznej. 

 
3. Obowiązek udzielania odpowiedzi 

a) Przywołane w pkt 1a  Rozporządzenie Rady nr 571/88 stanowi, iż: 
„Niniejsze Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich Państwach Członkowskich”. Oznacza to, że badanie struktury gospodarstw 
rolnych jest obowiązkowo przeprowadzane we wszystkich krajach członkowskich Unii 
Europejskiej – zgodnie z kalendarzem i standardami UE. 

b) Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z Ustawy o statystyce publicznej w zakresie 
nałożonym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2007. 

c) Użytkownicy gospodarstw indywidualnych, a w  razie ich nieobecności inne pełnoletnie 
osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 
R-SGR. 

d) Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia 
odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne  przewidziane w przepisach art. 56 i 57 
Ustawy o statystyce publicznej. 

 
4. Podstawowe definicje obowiązujące w badaniu: 

 
Gospodarstwo rolne – oznacza grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub 

ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić 
zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

 
Gospodarstwo indywidualne to gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych od 0,1 

ha, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób 
oraz gospodarstwo rolne osoby nieposiadającej użytków rolnych lub posiadającej użytki 
rolne o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha, która ma co najmniej: 1 sztukę bydła lub (i) 5     
sztuk trzody chlewnej albo 1 lochę lub (i) 3 sztuki owiec lub (i) kóz lub (i) 1 konia lub (i) 30 
sztuk drobiu lub (i) 1 strusia lub (i) 5 sztuk samic królików lub (i) 5 sztuk samic pozostałych 
zwierząt futerkowych lub (i) 3 sztuk pozostałych zwierząt utrzymywanych na rzeź lub (i) 1 
pień pszczeli. 

 
Za użytkownika gospodarstwa indywidualnego uważa się osobę fizyczną lub grupę 

osób, które faktycznie użytkują grunty, niezależnie od tego, czy są właścicielami, 
dzierżawcami, czy użytkują je z innego tytułu oraz niezależnie od tego, czy grunty te są 
zlokalizowane w jednej czy kilku gminach. 
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CZĘŚĆ II. OGÓLNE  ZASADY   WYPEŁNIANIA  KWESTIONARIUSZA 
 
 
1. Kwestionariusze należy wypełniać czytelnie, wyłącznie czarnym długopisem. 

Wszystkie zapisy powinny być dokonane wyłącznie w białych polach (kratkach), 
wyraźnie zaznaczonych na kolorowym tle. 
 

2. Sposób zapisu odpowiedzi na poszczególne pytania polega na: 
− wpisaniu dużymi drukowanymi literami odpowiedzi słownej w przeznaczonych do 

tego białych polach (kratkach), przy czym pisanie należy rozpocząć od lewej 
strony, a każda litera powinna być wpisana starannie w odrębną kratkę, 

− wpisaniu znaku  X w białym polu obok symbolu właściwej odpowiedzi, 
− wpisaniu danych liczbowych w wyznaczone pola. W każdym polu może być wpisana 

tylko jedna cyfra. Wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi np. 2, 11. 
Jeżeli na wpisanie liczby przewidziano więcej pól, liczby jednocyfrowej nie należy 
poprzedzać zerem (zerami). Liczbę należy wpisać w kratkę najbliżej prawej strony. 
W przypadku zapisu liczb ze znakami po przecinku np. dotyczących powierzchni 
postępujemy jak  poniżej: 

 
 Jeżeli liczba, którą należy wpisać jest mniejsza od 1 ha np. 0 hektarów  i 50 arów 
to nie należy wpisywać 0 w polu z hektarami: 

 
       ha  a 

         , 5  0 
 
 

 Jeżeli liczba, którą należy wpisać w polu z arami jest mniejsza od 10, to 
wpisujemy w sposób następujący (przykład  dla 6 arów): 

 
        ha  a 

         , 0  6 
   
 

− jeżeli zjawisko nie wystąpi, to kratki należy pozostawić puste. Nie należy 
wpisywać zer czy kresek. 

 
3. W odpowiedzi na pytania należy wpisać tylko jeden znak X. Wyjątek stanowi      

pytanie 3 w dziale II (Czy gospodarstwo osiąga dochody z działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza w zakresie…?). 
 

4. W celu uniknięcia pomyłek i poprawek należy przed wpisaniem każdej 
odpowiedzi ustalić dokładnie jej treść i odpowiadający jej symbol lub zapis. Jest to 
bardzo ważne, ponieważ zapisy będą odczytywane przez urządzenia do 
automatycznego odczytu (OCR). Technika automatycznego odczytu znaków wymaga 
odpowiedniej staranności oraz czytelnego i precyzyjnego wypełniania pól 
kwestionariusza. Z tego względu: 
– kwestionariusze muszą być wypełnione starannie, nie mogą być zabrudzone lub 

naderwane, 



 5

– znak X  stanowiący odpowiedź na konkretne pytanie, a także cyfra lub litera muszą 
być wpisane w całości wewnątrz kratki, przeznaczonej do wpisania odpowiedzi, 

– jeżeli zdarzy się błąd w zapisie odpowiedzi (tzn. wpisany zostanie X w 
niewłaściwym polu lub wpisana niewłaściwa informacja słowna) należy przy użyciu 
korektora zapis ten dokładnie usunąć i w odpowiednim miejscu wpisać właściwą 
odpowiedź. Ważne jest całkowite usunięcie błędnego zapisu, nawet jeśli czerwone 
tło wokół pola (kratki) zostanie zamalowane korektorem. 

 
 
 

DANE  UŻYTKOWNIKA  GOSPODARSTWA  ROLNEGO  ORAZ 
INFORMACJE  ADRESOWE    

(pierwsza strona kwestionariusza) 
 
Na stronie 01 kwestionariusza (w prawym górnym rogu) należy wpisać numer 

gospodarstwa rolnego w Statystycznym Rejestrze Gospodarstw Rolnych i Leśnych. 
Numer ten znajduje się na wykazie gospodarstw rolnych wybranych do spisania przez 
ankietera. Pod numerem gospodarstwa rolnego należy wpisać numer legitymacji 
ankietera. 

W części A należy określić status prawny użytkownika gospodarstwa rolnego i 
wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1.   

W kolejnych polach tej części należy wpisać imię pierwsze, imię drugie (jeżeli 
użytkownik posiada), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL oraz numer identyfikacyjny 
REGON (jeżeli użytkownik posiada).  

W części B należy ustalić cechy adresowe siedziby użytkownika gospodarstwa 
rolnego. W odpowiednich polach należy wpisać symbol województwa, powiatu, gminy 
(symbole umieszczone na wykazie gospodarstw rolnych wybranych do spisania przez 
ankietera) oraz nazwę miejscowości, ulicy, nr domu, nr mieszkania - miejsca 
zamieszkania użytkownika. Na kwestionariuszu należy wpisać numer telefonu 
stacjonarnego, poprzedzony 3-cyfrowym numerem kierunkowym. Jeżeli użytkownik 
poda numer telefonu komórkowego, numer ten należy wpisać na wykazie dla ankietera  
w pozycji „Uwagi”.  

Ze względu na możliwości techniczne odczytu, adres e-mail należy wpisać dużymi 
drukowanymi literami np. KWIATEK@POCZTA.WP.PL. 

W części C należy wpisać symbol województwa, powiatu oraz gminy siedziby 
gospodarstwa rolnego. Dla kontroli oraz w przypadku braku znajomości symboli 
terytorialnych, w miejscu kropek (bez kratek) należy wpisać odpowiednią nazwę. 
Symbole zostaną uzupełnione przez US.  

Za siedzibę gospodarstwa należy przyjąć gminę, w której położona jest 
siedziba/siedlisko gospodarstwa rolnego. W przypadku braku siedziby/siedliska za 
miejsce położenia siedziby gospodarstwa należy przyjąć gminę, w której położona jest 
największa część gospodarstwa rolnego.   
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CZĘŚĆ III.  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  WYPEŁNIANIA  
KWESTIONARIUSZA 

 
DZIAŁ I. UŻYTKOWANIE  GRUNTÓW 
 
Pytanie 1. Czy gospodarstwo rolne położone jest na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania? 
 

Gospodarstwo rolne położone jest na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), jeżeli cała powierzchnia tego gospodarstwa lub większa część 
tej powierzchni znajduje się na terenie gminy wymienionej w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (Dz. U nr 73, poz. 657) z późniejszymi zmianami. 
Gospodarstwo to ma prawo do pomocy finansowej na wsparcie działalności rolniczej i 
może być objęte planem rozwoju obszarów wiejskich.  

Wśród obszarów ONW wyróżniono obszary nizinne (strefa I i II), obszary o 
specyficznych utrudnieniach oraz obszary górskie. 

W odpowiedzi na pytanie należy ustalić, czy gospodarstwo rolne położone jest na 
obszarach ONW, jeżeli tak wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1, jeżeli nie – 
wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2.  
 
Pytanie 2.  Czy gospodarstwo rolne położone jest na terenach górskich? 
 

Na pytanie należy odpowiedzieć tylko wtedy, gdy gospodarstwo rolne położone jest 
na obszarach ONW (jeżeli w pytaniu 1 wpisano X w kratkę oznaczoną symbolem 1).    
Jeżeli cała powierzchnia gospodarstwa lub jego część położona jest na obszarach ONW 
górskich należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1, w przeciwnym przypadku – 
wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2.  

 
Pytanie 3.  Jaka jest powierzchnia gruntów? 
 

W odpowiedzi należy ustalić łączną powierzchnię wszystkich gruntów 
(niezależnie od tytułu władania – własne, dzierżawione na zasadzie umowy i 
bezumownie, użytkowane z innego tytułu) według rodzajów użytkowania.  

Do powierzchni ogólnej (wiersz 01) zalicza się: użytki rolne (wiersz 02), lasy i 
grunty leśne (wiersz 17) oraz pozostałe grunty (wiersz 18). 
Do użytków rolnych (wiersz 02) zalicza się: 

1. użytki rolne utrzymywane w dobrej kulturze – zgodnie z normami, a więc  grunty 
orne (wiersz 04), ogrody przydomowe (wiersz 08), łąki trwałe (wiersz 09), 
pastwiska trwałe (wiersz 11) oraz uprawy trwałe (wiersz 14 – wyszczególnione 
następnie w pytaniu 5 dział I), 

2. użytki rolne pozostałe – obecnie nie użytkowane i nie będące w dobrej kulturze 
rolnej.  

 
Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej - utrzymywane zgodnie z normami (wiersz 
03), to grunty rolne spełniające wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Rozporządzenie 
stanowi załącznik 1 do niniejszej instrukcji).  
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Do gruntów ornych (wiersz 04) należy zaliczyć powierzchnię pod zasiewami 
(wiersz 05) oraz grunty ugorowane (wiersz 06). 

Do powierzchni gruntów ornych pod zasiewami (wiersz 05) zalicza się: 
powierzchnię upraw wyszczególnionych w Dziale V pytanie 2.  

Do powierzchni pod zasiewami nie należy zaliczać powierzchni: upraw w 
ogrodach przydomowych, szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew 
leśnych do celów handlowych, wikliny, drzew i krzewów owocowych rosnących poza 
plantacjami, innych upraw trwałych oraz powierzchni upraw trwałych pod 
osłonami. 

Do gruntów ugorowanych (wiersz 06) należy zaliczyć grunty orne 
niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale utrzymane według zasad dobrej kultury 
rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Zaliczamy tu grunty zarówno 
uprawnione, jak i nieuprawnione (np. gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 
poniżej 1 ha) do płatności obszarowych.  Do gruntów ugorowanych należy zaliczyć także 
grunty przygotowane pod tegoroczne zasiewy (np. warzyw), ale do 1 czerwca 2007 r. nie 
obsiane lub nie obsadzone.  

Do gruntów ugorowanych podlegających jednolitej płatności obszarowej (wiersz 
07) zaliczamy grunty niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale utrzymywane w 
dobrej kulturze rolnej i uprawnione do płatności bezpośrednich.  

Wiersz 08 – ogrody przydomowe, to powierzchnia zlokalizowana najczęściej wokół 
siedziby gospodarstwa, często oddzielona od reszty gospodarstwa. Obejmuje 
powierzchnię upraw, z których zbiory przeznaczone są przede wszystkim na spożycie 
przez gospodarstwo domowe użytkownika gospodarstwa rolnego, jedynie sporadycznie 
nadwyżki zbiorów są sprzedawane. Ogród przydomowy może obejmować zarówno 
uprawy rolne i ogrodnicze jednoroczne, jak i uprawy wieloletnie. Do ogrodów 
przydomowych nie należy zaliczać powierzchni trawników i ogrodów ozdobnych, które 
należy ująć w wierszu 18 – pozostałe grunty. 

W wierszu 09 wpisuje się powierzchnię łąk trwałych, tj. gruntów pokrytych trwale 
trawami, z zasady koszonych, a w rejonach górskich również powierzchnię koszonych 
hal i połonin. Łąki powinny być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej i przynajmniej raz 
w roku koszone, niekoniecznie do celów produkcyjnych. 

W wierszu 10 należy wpisać powierzchnię łąk trwałych niewykorzystywanych do 
celów produkcyjnych, ale utrzymanych według zasad dobrej kultury rolnej przy 
zachowaniu wymogów ochrony środowiska i kwalifikujących się do otrzymania 
płatności bezpośrednich.  

W wierszu 11 należy wpisać powierzchnię pastwisk trwałych, tj. gruntów 
pokrytych trwale trawami, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane, a w rejonach 
górskich również powierzchnię wypasanych hal i połonin utrzymywanych w dobrej 
kulturze rolnej. 

W wierszu 12 należy wpisać powierzchnię ekstensywnie wypasanych pastwisk 
położonych na terenie pagórkowatym lub na znacznej wysokości, na glebach niskiej 
klasy, na których nie stosuje się nawożenia, podsiewów, melioracji itp. 

W wierszu 13 należy wpisać powierzchnię pastwisk trwałych 
niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, ale utrzymanych według zasad dobrej 
kultury rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, kwalifikujących się do 
otrzymania płatności bezpośrednich.  
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Do łąk trwałych i pastwisk trwałych nie zalicza się gruntów ornych obsianych 
trawami w ramach płodozmianu. Powierzchnia gruntów ornych obsiana trawami (w 
ramach płodozmianu) powinna być uwzględniona w wierszu 05 – pod zasiewami. 

W wierszu 14 należy podać powierzchnię upraw trwałych, tj. powierzchnię: 
plantacji drzew i krzewów owocowych, szkółek drzew i krzewów owocowych, szkółek 
drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych przeznaczonych do celów 
handlowych, innych upraw trwałych, w tym wikliny w uprawie oraz drzew i krzewów 
owocowych rosnących poza plantacjami, a także upraw trwałych pod osłonami.  

 
Dział I pytanie 3 wiersz 14 = Dział I pytanie 5 wiersz 01 
 

W wierszu 15 należy podać powierzchnię sadów łącznie ze szkółkami drzew i 
krzewów owocowych.  

Sady to plantacje drzew owocowych i krzewów owocowych (łącznie z plantacjami 
leszczyny, malin, winorośli) o zwartym nasadzeniu i powierzchni nie mniejszej niż 0,10 
ha. Do sadów nie zalicza się powierzchni uprawy truskawek i poziomek. 

 
Dział I pytanie 3 wiersz 15 = Dział I pytanie 5 wiersz 02 + Dział I pytanie 5 wiersz 

04 + Dział I pytanie 5 wiersz 06  
 
W wierszu 16 należy podać powierzchnię użytków rolnych wyłączonych z 

produkcji, tj. użytków rolnych, które nie są utrzymywane według zasad dobrej kultury 
rolnej, uprzednio użytkowane jako tereny rolnicze (jako grunty orne, łąki trwałe, 
pastwiska trwałe, uprawy trwałe, ogrody przydomowe), a obecnie ze względów 
ekonomicznych, społecznych lub innych nie wykorzystywane już rolniczo. Grunty te są 
wyłączone z systemu płodozmianu i nie przewiduje się dla nich wykorzystania 
rolniczego. Grunty te znajdują się w kondycji, pozwalającej w razie zmiany decyzji co do 
ich przyszłego wykorzystania, na ich przywrócenie do produkcji rolniczej przy 
wykorzystaniu zasobów dostępnych w gospodarstwie. Jeżeli rekultywacja tych gruntów 
wymagałaby bardzo dużych nakładów pracy i zasobów niedostępnych w gospodarstwie – 
powierzchnię tych gruntów należy wpisać w wierszu 18. 
 

Do lasów i gruntów leśnych (wiersz 17) zalicza się zwartą powierzchnię o wielkości 
co najmniej 0,10 ha, pokrytą roślinnością leśną (zalesioną) lub przejściowo jej 
pozbawioną (niezalesioną) oraz grunty związane z gospodarką leśną. Należy zwrócić 
uwagę, że w przypadku dzierżawy lasu lub wspólnego użytkowania kompleksu leśnego 
przez kilku mieszkańców wsi, powierzchnia lasów wykazana w wierszu 17 przez 
indywidualnego użytkownika może być mniejsza od 0,10 ha.  

Do powierzchni zalesionej zalicza się grunty pokryte uprawami leśnymi, 
młodnikami i drzewostanami starszymi oraz plantacjami topoli i innymi gatunkami 
drzew szybko rosnących, prowadzonymi na gruntach leśnych i poza lasami. W lesie, 
gdzie gospodarka jest prowadzona prawidłowo, powierzchnia zalesiona winna stanowić 
blisko 100% (97–99%) ogólnej powierzchni lasu. Do powierzchni przejściowo 
pozbawionej roślinności leśnej (niezalesionej) zalicza się zręby, halizny, płazowiny i 
plantacje choinkowe prowadzone na gruntach leśnych i poza lasami oraz wylesienia 
powstałe na skutek oddziaływania emisji przemysłowych i górnictwa (zalewiska, 
zapadliska). Do gruntów związanych z gospodarką leśną zalicza się grunty zajęte pod 
wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, linie podziału 
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przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne na gruntach leśnych, miejsca składowania 
drewna, urządzenia melioracyjne, tereny pod liniami energetycznymi, parkingi leśne i 
urządzenia turystyczne.  

Zręby są to grunty przejściowo pozbawione drzewostanu w ciągu ostatnich 2 lat i 
przewidywane do odnowienia w najbliższych latach. 

Halizny są to grunty przejściowo pozbawione drzewostanu dłużej niż 2 lata oraz 
uprawy i młodniki do 20 lat przewidywane do odnowienia w najbliższych latach z 
powodu złej jakości hodowlanej. 

Płazowiny są to grunty porośnięte drzewami w wieku 21 lat i więcej o złym stanie 
zdrowotnym i jakości hodowlanej i z tego powodu przewidywane do usunięcia. 

Do powierzchni pozostałych gruntów (wiersz 18) wchodzących w skład 
gospodarstwa zalicza się grunty będące pod zabudowaniami, podwórzami, placami i 
ogrodami ozdobnymi, parkami, powierzchnię wód śródlądowych (własnych i 
dzierżawionych), rowów melioracyjnych, powierzchnię porośniętą wikliną w stanie 
naturalnym, powierzchnię terenów bagiennych, powierzchnię innych gruntów 
(torfowiska, żwirownie), nieużytków (w tym gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych), 
powierzchnię przeznaczoną dla rekreacji (np. zlokalizowaną wokół domu, a także pola 
golfowe).  

Do pozostałych gruntów zaliczyć należy także powierzchnię gruntów rolnych nie 
użytkowanych rolniczo i gdy z informacji uzyskanych od rolnika wynika, że grunty 
te nie powrócą już do użytkowania rolniczego np.: grunty rolne przeznaczone pod 
budowę drogi, supermarketu. 
 
Pytanie 4.  Jaka jest powierzchnia upraw w ogrodach przydomowych? 
 
Jeżeli w Dziale I pytanie 3 wiersz 08 wystąpi zapis powinna być udzielona odpowiedź na 
pytanie 4 Dział I. 

W wierszu 1 należy podać powierzchnię upraw ogółem w ogrodach przydomowych.  
W wierszu 2 należy podać powierzchnię zajętą pod uprawę ziemniaków. 
W wierszu 3 należy podać powierzchnię zajętą pod uprawę warzyw. 
W wierszu 4 należy podać powierzchnię zajętą pod uprawę truskawek. 
W wierszu 5 należy podać powierzchnię zajętą pod pozostałe uprawy np.: 

strączkowych jadalnych na ziarno, drzew i krzewów owocowych, ziół i przypraw, 
słonecznika na ziarno itp. 

 
Dział I pytanie 4 wiersz 01 = Dział I pytanie 3 wiersz 08  
 
Pytanie 5.  Jaka jest powierzchnia upraw trwałych? 
 

W wierszu 01  należy podać łączną powierzchnię uprawy plantacji drzew 
owocowych (wiersz 02), krzewów owocowych (wiersz 04), szkółek drzew i krzewów 
owocowych (wiersz 06), szkółek drzew i krzewów ozdobnych (wiersz 07), szkółek drzew 
leśnych do celów handlowych (wiersz 08), innych upraw trwałych (wiersz 09), upraw 
trwałych pod osłonami (wiersz 12). 
 
Dział I pytanie 5 wiersz 01 = Dział I pytanie 3 wiersz 14 
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Do plantacji zalicza się grunty zasadzone drzewami owocowymi i/lub krzewami 

owocowymi o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 0,10 ha, na których drzewa lub 
krzewy rosną w zwartym nasadzeniu. 

 
W wierszu 02 należy wpisać powierzchnię uprawy drzew owocowych rosnących na 

plantacjach.  
W  wierszu 03 należy wpisać powierzchnię uprawy orzechów włoskich rosnących na 

plantacjach. 
W wierszu 04 należy podać powierzchnię uprawy agrestu, porzeczek (kolorowych i 

czarnych), malin, jeżyny bezkolcowej, aronii, borówki wysokiej, winorośli, leszczyny i 
innych krzewów owocowych.  

W  wierszu 05 należy podać powierzchnię uprawy leszczyny. 
W wierszu 06 należy wpisać powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych 

łącznie. 
W wierszu 07 - powierzchnię szkółek drzew i krzewów ozdobnych. 
W wierszu 08 - powierzchnię szkółek drzew leśnych przeznaczonych na sprzedaż 

(do celów handlowych) zakładanych w lasach i poza nimi. Należy tu również podać 
powierzchnię szkółek zakładanych poza terenami leśnymi, jeżeli sadzonki 
wykorzystywane są na potrzeby nasadzeń w gospodarstwie (do celów niehandlowych). 

Nie należy tu uwzględniać szkółek drzew leśnych zakładanych na terenach leśnych, z 
których materiał szkółkarski przeznaczony będzie na potrzeby własne gospodarstwa 
(niehandlowe). Powierzchnię szkółek drzew leśnych założonych na terenach leśnych i 
wykorzystywanych na potrzeby własne gospodarstwa (niehandlowe) należy zaliczyć do 
lasów i gruntów leśnych – Dział I pytanie 3 wiersz 17. 

Poniżej podano sposób zaklasyfikowania powierzchni szkółek leśnych do 
odpowiednich pozycji na kwestionariuszu.  

 

Wyszczególnienie Dla celów handlowych Dla celów niehandlowych (na 
potrzeby własne gospodarstwa)

Na gruntach leśnych Dział I pytanie 5 wiersz 08 Dział I pytanie 3 wiersz 17 
Na gruntach rolnych Dział I pytanie 5 wiersz 08 Dział I pytanie 5 wiersz 08 

 
W wierszu 09 należy podać łączną powierzchnię innych upraw trwałych 

(wieloletnich), tj. wikliny w uprawie, drzew i krzewów owocowych rosnących poza 
plantacjami, a także powierzchnię np. tarniny, derenia, morwy, bzu czarnego, jeśli owoce 
są wykorzystywane do celów leczniczych, przemysłowych, spożywczych itp. 

W wierszu 10 należy podać powierzchnię wikliny w uprawie. 
W wierszu 11 należy wpisać powierzchnię drzew i krzewów owocowych rosnących 

poza plantacjami. 
W wierszu 12 - powierzchnię upraw trwałych pod osłonami np. winorośl uprawiana 

w szklarniach lub pod wysoką folią, brzoskwinie uprawiane pod wysoką folią. 
 
Pytanie 6.  Na jakiej powierzchni prowadzi się produkcję drzew i krzewów szybko 

rosnących (< 15 lat)? 
 

Przez produkcję drzew i krzewów szybko rosnących należy rozumieć prowadzenie 
specjalistycznej uprawy roślin drzewiastych i krzewów charakteryzujących się wczesną 
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kulminacją przyrostu (np. modrzewia, świerka, brzozy, wierzby, osiki i innych 
wyselekcjonowanych odmian topoli), w celu uzyskania w stosunkowo krótkim czasie 
(15 lat lub mniej) określonych z góry efektów gospodarczych, takich jak np.: duża 
wydajność surowca drzewnego, nasiona, owoce czy choinki świąteczne. Tego typu 
uprawy prowadzi się z reguły w formie plantacji, na której drzewa (krzewy) są sadzone w 
większych odległościach od siebie (tzw. luźna więźba), niż ma to miejsce w typowych 
uprawach leśnych, a zabiegi pielęgnacyjne gleby i drzew prowadzone są bardzo 
intensywnie, z dużą częstotliwością i obejmują zarówno formowanie pokroju drzew 
(podkrzesywanie, przerzedzanie), jak i nawożenie gleby. Powierzchnia ta zaliczana jest 
do lasów i gruntów leśnych (niezależnie czy produkcja prowadzona jest na gruntach 
rolnych czy leśnych).  

W wierszu 1 należy wpisać ogólną powierzchnię uprawy drzew i krzewów szybko 
rosnących, w wierszu 2 – powierzchnię uprawy drzew iglastych z przeznaczeniem na 
choinki, w wierszu 3 – powierzchnię wierzby energetycznej. 

  
Zapis w wierszu 1 pytanie 6 musi być mniejszy lub równy zapisowi w  wierszu 17 
pytanie 3. 
 
Pytanie 7.  Jaka jest powierzchnia użytków rolnych? 

 
W odpowiedzi należy określić: 

w rubryce 1 - jaka jest powierzchnia użytków rolnych ogółem: 
• w  wierszu 1 – stanowiących własność użytkownika gospodarstwa, 
• w wierszu 2 – stanowiących własność użytkownika gospodarstwa, a 

wydzierżawionych innym osobom (osobom fizycznym, prawnym i jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) na podstawie umowy pisemnej 
lub ustnej,  

• w wierszu 3 – dzierżawionych od innych osób na podstawie umowy pisemnej lub 
ustnej, 

• w wierszu 4 – dzierżawionych od innych osób, ale wydzierżawionych osobom 
trzecim na podstawie umowy pisemnej lub ustnej, 

• w wierszu 5 – użytkowanych wspólnie przez właściciela gruntów i  wspólników w 
części przynależnej każdemu z nich, a także powierzchnię użytków rolnych w 
gospodarstwach prowadzonych z tytułu zajmowania określonego stanowiska (leśniczy, 
ksiądz, nauczyciel, itp.); w wierszu tym należy także ująć grunty uprawiane bez 
jakiejkolwiek umowy (pisemnej, ustnej), np. grunty należące do gospodarstw 
opuszczonych, 

• w wierszu 6 – wspólnych lub innego rodzaju użytkowania, a wydzierżawionych 
osobom trzecim na podstawie umowy pisemnej lub ustnej, 

 
w rubryce 2 – jaka jest powierzchnia użytków rolnych pozostałych (nie będących w 
dobrej kulturze rolnej): 
• w wierszu 1 – stanowiących własność użytkownika i pozostających w jego 

użytkowaniu, 
• w wierszu 3 – dzierżawionych od innych osób na podstawie umowy pisemnej lub 

ustnej i użytkowanych przez użytkownika gospodarstwa rolnego,  
• w wierszu 5 – użytkowanych wspólnie przez właściciela gruntów i wspólników w 

części przynależnej każdemu z nich, a także powierzchnię użytków rolnych w 
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gospodarstwach prowadzonych z tytułu zajmowania określonego stanowiska (leśniczy, 
ksiądz, nauczyciel, itp.); w wierszu tym należy także ująć grunty uprawiane bez 
jakiejkolwiek umowy (pisemnej, ustnej), np. grunty należące do gospodarstw 
opuszczonych i użytkowanych przez użytkownika gospodarstwa.  

 
Po wypełnieniu odpowiednich wierszy należy sprawdzić, czy zachodzi niżej podana 

równość: 
 
Pytanie 7 dział I wiersz 1 rubr. 1 (użytki rolne stanowiące własność użytkownika) 
minus wiersz 2 (w tym wydzierżawionych innym osobom) + wiersz 3 (użytki rolne 
dzierżawione od innych osób) minus wiersz 4 (w tym dzierżawione osobom trzecim) + 
wiersz 5 (użytki rolne wspólne lub innego rodzaju użytkowania) minus wiersz 6 (w tym 
dzierżawione osobom trzecim) = wiersz 02 (użytki rolne razem) pytanie 3 dział I 
 
Pytanie 7 dział I rubr. 2 (wiersz 1 + wiersz 3 + wiersz 5) = wiersz 16 (użytki rolne 
pozostałe) pytanie 3 dział I 

 
 

DZIAŁ II.  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA 
 

Pytanie 1. Czy w gospodarstwie prowadzona jest aktualnie działalność rolnicza? 
 
Dla potrzeb badania, do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z 

uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne, 
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i 
ogrodniczych, chów i hodowlę zwierząt (bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, 
drobiu, pszczół, królików, zwierząt łownych utrzymywanych na rzeź itp.), produkcję 
surowych nieprzetworzonych produktów zwierzęcych (mleka, jaj konsumpcyjnych i 
wylęgowych, wełny, miodu itp.) oraz działalność polegającą na utrzymaniu gruntów 
rolnych już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych według zasad dobrej 
kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami). 

 W działalności rolniczej nie ujęto chowu i hodowli zwierząt futerkowych (nie 
dotyczy królików) oraz innych zwierząt, poza gospodarskimi. Chów i hodowlę tych 
zwierząt należy ująć w działalności innej niż rolnicza (pytanie 3, wpisać X w kratkę 
oznaczoną symbolem 8).  

Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi aktualnie działalność rolniczą, to musi wystąpić 
przynajmniej 1 zapis: w Dziale I – pytanie 3 wiersz 03 (użytki rolne w dobrej kulturze) 
lub/ i w Dziale V – pytanie 4 wiersz 3 (powierzchnia  uprawy grzybów jadalnych) lub/i w 
Dziale VII – pytanie 2 wiersz 01 do 47 lub/i 49 do 50 (pogłowie zwierząt poszczególnych 
gatunków).  

W odpowiedzi na pytanie należy ustalić, czy w gospodarstwie prowadzona jest 
aktualnie działalność rolnicza. Jeżeli tak, należy wpisać X w kratkę oznaczoną 
symbolem 1 i przejść do pytania 2. Jeżeli nie, wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 
2 i zakończyć wywiad.  
 

UWAGA!!! 
Pozostała część kwestionariusza może być wypełniona tylko wtedy, 
gdy gospodarstwo aktualnie prowadzi działalność rolniczą (wpisany 



 13

X w kratce oznaczonej symbolem 1 w pytaniu 1). 
 
Pytanie 2. Czy w gospodarstwie prowadzona jest aktualnie działalność gospodarcza 

inna niż działalność rolnicza? 
 

Za działalność gospodarczą inną niż rolnicza należy przyjąć tylko taką 
działalność gospodarczą, która bezpośrednio związana jest z gospodarstwem 
rolnym, tj. wykorzystuje zasoby gospodarstwa rolnego  (siłę roboczą, ziemię, 
budynki, park maszynowy itp.) lub produkty w nim powstałe. Jeśli jedynie siła 
robocza gospodarstwa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza, takiej działalności nie należy uwzględniać.  

W odpowiedzi należy ustalić, czy gospodarstwo prowadzi działalność gospodarczą 
inną niż rolnicza. Jeżeli tak, należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1 i przejść 
do wypełnienia pytania 3. Jeżeli nie, należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2 i 
przejść do działu III. 
 
Pytanie 3. Czy gospodarstwo osiąga dochody z działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza w zakresie…? 
 
W pytaniu tym należy ustalić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza i wpisać X w kratkę oznaczoną odpowiednim symbolem według podanej 
klasyfikacji: 
• działalność usługowa z wykorzystaniem własnego sprzętu obejmuje działalność 

usługową, w sektorze rolnictwa i poza nim, z wykorzystaniem wyposażenia 
gospodarstwa np. odśnieżanie, usługi transportowe, ochrona krajobrazu, usługi rolne i 
związane z ochroną środowiska itp.; 

• agroturystyka, wynajem pokoi i inne obejmuje: zakwaterowanie w pensjonatach, 
zajazdach, hotelach, motelach, udostępnianie terenów i urządzeń campingowych, 
działalności związane ze sportem i rekreacją itp.; 

• przetwórstwo produktów rolnych obejmuje przetwarzanie w gospodarstwie 
surowych produktów rolnych zarówno wytworzonych w gospodarstwie jak i 
zakupionych z zewnątrz, np.: przetwórstwo mięsa, ryb, owoców i warzyw, olejów i 
tłuszczów, mleka,  produkcję wina, pasz, przemiał zbóż; 

• przetwarzanie drewna obejmuje przetwarzanie surowego drewna w gospodarstwie 
m.in. cięcie i heblowanie, produkcję wiórów, sklejek, desek, produkcję stolarki 
budowlanej, opakowań, itp., z przeznaczeniem na sprzedaż; 

• rękodzieło obejmuje wykonywanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego, 
członków jego rodziny lub pracowników spoza gospodarstwa (pod warunkiem, że 
uczestniczą oni w wykonywaniu prac rolnych): dywanów, chodników, makat, 
gobelinów, swetrów dzianych i szydełkowych, wytwarzanie kołder i poduszek, 
produkcję koszyków, mebli z drewna i wiklinowych oraz innych  przedmiotów z 
wikliny, mat i wycieraczek ze słomy, drobnej ceramiki itp.; 

• akwakultura obejmuje chów i hodowlę ryb i innych organizmów wodnych (np. żaby, 
raki) w zbiornikach wodnych sztucznych (stawy, baseny) i zbiornikach naturalnych 
(rzeki, jeziora, morze) lub wydzielonych miejscach zbiorników naturalnych. Nie 
należy uwzględniać działalności koncentrującej się wyłącznie na połowie ryb w 
jeziorach, rzekach, zbiornikach zaporowych oraz wodach morskich i przybrzeżnych;  

• wytwarzanie energii odnawialnej na rynek obejmuje m.in. wytwarzanie energii 
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elektrycznej w elektrowniach wodnych, wiatrowych i innych oraz przesyłanie i 
dystrybucję energii, wytwarzanie paliw gazowych z biogazu oraz sprzedaż produktów 
rolniczych, słomy i drewna, przedsiębiorstwom produkującym energię. Nie należy tu 
ujmować wytwarzania energii odnawialnej wyłącznie na potrzeby własne; 

• inne działalności obejmują pozostałe, wcześniej nie wymienione rodzaje działalności 
gospodarczej. W pozycji tej należy uwzględnić m.in. prowadzenie sklepu, w którym  
sprzedawane są produkty gospodarstwa rolnego oraz działalności związane z chowem 
i hodowlą zwierząt futerkowych oraz zwierząt innych niż gospodarskie. W pozycji tej 
nie należy uwzględniać chowu i hodowli królików, którą zaliczamy do 
działalności rolniczej. 

 
DZIAŁ III.  STRUKTURA  DOCHODÓW 

 
Pytanie 1. Jaką część w łącznych dochodach gospodarstwa domowego z 

użytkownikiem gospodarstwa rolnego z okresu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie stanowią dochody z…? 

 
Łączne dochody gospodarstwa domowego użytkownika oznaczają dochody 

wszystkich osób zamieszkałych wspólnie z użytkownikiem i utrzymujących się razem z 
nim. 

W poszczególnych wierszach należy wpisać procentowy udział danego rodzaju 
dochodu w łącznych dochodach gospodarstwa domowego 

Wiersz 1 – dochody z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie obejmują  
wartość sprzedanych produktów rolnych oraz wartość produktów zużytych w celach 
konsumpcyjnych w gospodarstwie domowym lub wykorzystanych do dalszej produkcji 
w gospodarstwie rolnym. W dochodach gospodarstwa rolnego należy uwzględnić 
płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa oraz płatność uzupełniająca) oraz 
płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW), wspierania gospodarstw niskotowarowych oraz 
wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.  

W wierszu 2 należy uwzględnić dochody z działalności pozarolniczej, tj. innej niż 
działalność rolnicza (wyszczególnionej w Dziale II pytaniu 3) oraz z działalności 
gospodarczej nie związanej z gospodarstwem rolnym. Należy tu również ująć dopłaty z 
tytułu zalesiania gruntów rolnych. 

W wierszu 3 należy uwzględnić dochody z pracy najemnej wszystkich osób 
zamieszkałych wspólnie z użytkownikiem i utrzymujących się razem z nim. 

W wierszu 4 należy uwzględnić dochody z tytułu emerytur i rent (również rent 
strukturalnych). 

W wierszu 5  pod pojęciem „z innych  źródeł niezarobkowych poza emeryturą i 
rentą” należy rozumieć dochody z tytułu: pobierania zasiłku z pomocy społecznej, 
zasiłku wychowawczego, alimentów, stypendium, pomocy zagranicznej, gier 
liczbowych, wygrane w loteriach itp. W wierszu tym należy także ująć dochody z lokat 
kapitałowych. 

 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rolniczej lub pozarolniczej, 

która nie przynosi jeszcze dochodu (np. działalność nowo podjęta) lub przynosi straty, 
dla tych działalności należy wpisać „0”. Dla pozostałych rodzajów dochodów, w 
przypadku gdy ich udział w dochodach ogółem wynosi poniżej 1 %, również należy 
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wpisać „0”. 
Suma zapisów w poszczególnych wierszach winna równać się 100. 

 
Pytanie 2. Czy gospodarstwo domowe użytkownika zużywa więcej niż 50% wartości 

produkcji rolniczej gospodarstwa? 
 

W odpowiedzi należy określić, czy wartość wytworzonych w gospodarstwie 
produktów rolnych przeznaczonych na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego 
użytkownika jest wyższa od wartości sprzedaży (łącznie ze sprzedażą targowiskową i 
sąsiedzką). Jeżeli  wartość zużytych produktów rolnych w gospodarstwie domowym 
przekracza 50% wartości wszystkich wytworzonych produktów rolnych, to należy 
wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1, w przeciwnym przypadku – wpisać X w 
kratkę oznaczoną symbolem 2. 

 
Pytanie 3. Czy wartość bezpośredniej sprzedaży konsumentom wynosi więcej niż 

50% wartości ogólnej sprzedaży gospodarstwa rolnego? 
 
W odpowiedzi na pytanie należy ustalić, czy gospodarstwo prowadzi sprzedaż 

produkcji rolniczej. Jeżeli tak, należy określić czy większość produkcji sprzedawana jest 
bezpośrednio konsumentom (na targowiskach, w swoich sklepach, sprzedaż sąsiedzka). 
Jeżeli tak - wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1. Natomiast w przypadku 
dostarczania większości sprzedawanej produkcji rolniczej  do skupu, pośrednikom itp. 
należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2.  

 
Jeżeli gospodarstwo rolne nie prowadzi sprzedaży i zużywa całość produkcji 

rolniczej na samozaopatrzenie, to należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2. 
 
Pytanie 4. Jaka jest powierzchnia gruntów rolnych, które zostały zalesione lub 

przygotowane do zalesienia w ramach Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW)? 

 
       Pytanie to dotyczy gospodarstw rolnych posiadających co najmniej 0,30 ha 
powierzchni nasadzeń leśnych (w przypadku wniosków składanych przez grupę rolników 
minimalna powierzchnia nasadzeń leśnych w jednym gospodarstwie może być mniejsza -
0,10 ha), które były uprawnione do uzyskania pomocy finansowej w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających badanie.  
Powierzchnia gruntów rolnych, które zostały zalesione lub przygotowane do zalesienia, 
to ta, która objęta została dofinansowaniem w ramach:  

 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – zalesienia przez producentów 
rolnych w latach 2005 i 2006,  

 ustawodawstwa krajowego (Ustawa z 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu 
gruntów rolnych do zalesienia) – zalesienia w latach 2002 - kwiecień 2004  

     (nie należy uwzględniać powierzchni zalesionej po 1 maja 2004 r., za którą rolnicy   
nie uzyskali płatności w związku z uchyleniem ustawy). 
 
Dział I pytanie 3 wiersz 17 ≥ Dział III  pytanie 4  

 
 
DZIAŁ IV.  EKOLOGIA 

 
Pytanie 1. Czy w gospodarstwie stosuje się ekologiczne metody produkcji rolniczej 
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pod kontrolą upoważnionej jednostki certyfikującej? 
Za gospodarstwo stosujące ekologiczne metody produkcji rolniczej należy uznać 

gospodarstwo rolne, które posiada certyfikat nadany przez jednostkę certyfikującą (tylko 
jedną z siedmiu podanych poniżej) lub jest w trakcie przestawiania na ekologiczne 
metody produkcji rolniczej (pod kontrolą jednostki certyfikującej).  

Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, które zgodnie z  art. 4 ust. 3 
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 z 
późniejszymi zmianami) w drodze decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały 
upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów 
zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego to:  

 Ekogwarancja  PTRE Sp. z o.o.,  

 Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o.,  

 Cobico Sp. z o.o.,  

 Bioekspert Sp. z o.o.,  

 Biocert Małopolska Sp. z o.o.,  

 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oddz./w Pile,  

 Agro Bio Test Sp. z o. o. 

 W odpowiedzi na pytanie należy ustalić, czy gospodarstwo stosuje ekologiczne 
metody produkcji rolniczej. Jeżeli tak, należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1, 
jeżeli nie – wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2 i przejść do wypełnienia Działu V. 
 
Pytanie 2. Na jakiej powierzchni użytków rolnych stosuje się ekologiczne metody 

produkcji roślinnej? 
 

W odpowiedzi należy określić powierzchnię użytków rolnych, na której stosuje się 
ekologiczne metody produkcji roślinnej i dla tej powierzchni gospodarstwo uzyskało 
odpowiedni certyfikat. 
 
Pytanie 3. Jaka powierzchnia użytków rolnych jest w trakcie przestawiania na 

ekologiczne metody produkcji roślinnej?  
 

W odpowiedzi należy podać powierzchnię użytków rolnych, która jest w trakcie 
przestawiania na ekologiczne metody produkcji roślinnej, pod kontrolą jednostki 
certyfikującej. 
 
Pytanie 4. Czy gospodarstwo rolne stosuje ekologiczne metody także w produkcji 

zwierzęcej? 
 

Jeżeli gospodarstwo rolne stosuje ekologiczne metody również w produkcji 
zwierzęcej należy ustalić, czy metody te stosowane są do całości produkcji zwierzęcej 
(wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1), do części produkcji zwierzęcej (wpisać X w 
kratkę oznaczoną symbolem 2), czy też nie stosuje metod ekologicznych w produkcji 
zwierzęcej (wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 3). 
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W przypadku braku pogłowia zwierząt w dniu badania, należy wpisać X w kratkę 
oznaczoną symbolem 3. 
 
 
 
DZIAŁ V.  POWIERZCHNIA  ZASIEWÓW  I  INNA 

 
Pytanie 1. Czy w gospodarstwie prowadzone są uprawy na gruntach ornych? 
 

Jest to pytanie sondażowe. W przypadku prowadzenia upraw na gruntach ornych 
należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1 (tak) i przejść do pytania 2. 
W przeciwnym przypadku należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2 (nie) i 
przejść do pytania 4 . 
 
Pytanie 2. Jaka jest powierzchnia? 
 

W odpowiedzi należy ustalić powierzchnię poszczególnych upraw: 
• w  wierszach od 01 do 14 należy określić powierzchnię poszczególnych zbóż z 

podziałem na formy ozime i jare. Powierzchnię pszenicy należy podać łącznie z 
orkiszem w podziale na formę jarą i ozimą. Powierzchnie wyszczególnione w 
wierszach 01 – 14 powinny dotyczyć uprawy na ziarno, natomiast powierzchnię upraw 
zbóż na zielonkę należy ująć w wierszu 59; 

• w wierszu 01 i 02  należy uwzględnić również orkisz; 
• w wierszu 13 należy uwzględnić zboża wysiewane w postaci czystych upraw lub w 

mieszankach, nie wymienione w pozycjach  01- 12 i 14 np. sorgo, amarantus, kanar;  
• w wierszu 14 - powierzchnię uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na zbiór ziarna, 

niezależnie od zagospodarowania ziarna (łącznie z ziarnem przeznaczonym na 
kiszonki). W pozycji tej należy również uwzględnić ziarno, jeżeli miało wilgotność 
przekraczającą 20% i zbierane było z częściami kolb z przeznaczeniem na kiszonkę 
(tak zwana mieszanka kolb kukurydzianych CCM). Uprawę kukurydzy z 
przeznaczeniem na zbiór zielonki, zarówno na bieżące skarmianie, jak i na kiszonkę 
należy ująć w wierszu 55; 

• w wierszu 15 i 16 - należy podać: powierzchnię uprawy mieszanek zbożowo-
strączkowych ozimych na ziarno (np. żyta lub pszenicy ozimej z wyką) i jarych na 
ziarno (np. owsa, pszenicy, jęczmienia w mieszance  z strączkowymi pastewnymi np. 
peluszką), natomiast powierzchnię uprawy na zbiór zielonej masy wykazać w wierszu 
56;  

• w wierszu 17 [w 17 = w (18+22)] - łączną powierzchnię strączkowych jadalnych i 
pastewnych uprawianych na ziarno; 

• w wierszu 18 - powierzchnię zasianą strączkowymi jadalnymi na ziarno np. 
powierzchnię zasianą grochem, fasolą, bobem, a także innymi strączkowymi 
jadalnymi uprawianymi na ziarno np. soczewicą, cieciorką, soją (uprawianymi z 
przeznaczeniem na konsumpcję ziarna). W wierszu tym nie należy wykazywać 
powierzchni zasianej grochem, z której przewiduje się dokonanie zbioru grochu w 
stanie niedojrzałym oraz fasolą szparagową (z której nie przewiduje się dokonania 
zbioru nasion - dojrzałego ziarna). Powierzchnię zasianą grochem, fasolą szparagową, 
bobem itp. przewidzianą do zbioru w stanie niedojrzałym należy zaliczyć do 
powierzchni warzyw gruntowych i ująć w wierszu 44; 
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• w wierszu 19 - powierzchnię uprawy grochu na ziarno;  
• w wierszu 20  - powierzchnię uprawy fasoli na ziarno; 
• w wierszu 21 - powierzchnię uprawy bobu na ziarno; 
• w wierszu 22 - łączną powierzchnię strączkowych pastewnych uprawianych na ziarno; 

tj. peluszki, wyki, bobiku, łubinu słodkiego, a także innych pastewnych np. mieszanek 
strączkowych pastewnych; 

• w wierszu 23 - powierzchnię uprawy peluszki na ziarno; 
• w wierszu 24 - powierzchnię uprawy wyki na ziarno; 
• w wierszu 25 - powierzchnię uprawy bobiku na ziarno; 
• w wierszu 26 - powierzchnię uprawy łubinu słodkiego na ziarno; 
• w wierszu 27 - powierzchnię uprawy ziemniaków zarówno wczesnych, średnio- 

wczesnych, jak i późnych, łącznie z plantacjami ziemniaków kwalifikowanych, 
przeznaczonych na sadzeniaki; 

• w wierszu 28 - powierzchnię uprawy buraków cukrowych przeznaczonych na dostawy 
do przemysłu cukrowniczego. Nie należy tu ujmować buraków cukrowych 
uprawianych na paszę i buraków na wysadki. Buraki cukrowe uprawiane na paszę 
należy ująć w wierszu 29, natomiast na wysadki w wierszu 60; 

• w wierszu 29 – łączną powierzchnię zasadzoną okopowymi pastewnymi, tj. burakami 
pastewnymi, marchwią pastewną, brukwią, kapustą pastewną, rzepą, pasternakiem 
zwyczajnym itp. a także burakami cukrowymi na paszę. W wierszu tym nie należy 
wykazywać powierzchni wysadków roślin okopowych na nasiona. Powierzchnię tą 
należy wykazać w wierszu 60; 

• w wierszu 30 - powierzchnię uprawy buraków pastewnych (bez powierzchni 
wysadków buraków pastewnych na nasiona); 

• w wierszu 31 - powierzchnię uprawy rzepaku i rzepiku ozimego przeznaczonego na 
zbiór nasion. Powierzchnię uprawy, która przeznaczona jest na zielonkę należy 
umieścić w wierszu 59; 

• w wierszu 32 - powierzchnię uprawy rzepaku i rzepiku jarego przeznaczonego na 
zbiór nasion. Powierzchnię uprawy, która przeznaczona jest na zielonkę należy 
umieścić w  wierszu  59; 

• w wierszu 33 - powierzchnię uprawy soi, słonecznika, lnu oleistego i innych oleistych 
(np. maku, gorczycy, dyni oleistej, lnianki, lnicy, rzepy oleistej) na zbiór ziarna, 
natomiast powierzchnię uprawy na zbiór zielonej masy wykazać w wierszu 59; 

• w wierszu 34 - powierzchnię obsianą słonecznikiem z przeznaczeniem na zbiór ziarna, 
natomiast powierzchnię uprawy na zbiór masy zielonej należy wykazać w wierszu 59; 

• w wierszu 35 – powierzchnię uprawy soi; 
• w wierszu 36 – powierzchnię uprawy lnu odmian uprawianych na olej; 
• w wierszu 37 – powierzchnię uprawy lnu włóknistego – odmiany uprawiane do 

produkcji włókna; 
• w wierszu 38 – powierzchnię uprawy konopi; 
• w wierszu 39 – powierzchnię uprawy tytoniu; 
• w wierszu 40 – powierzchnię uprawy chmielu; 
• w wierszu 41 – powierzchnię uprawy ziół i roślin przyprawowych łącznie z uprawą 

rozsad tych roślin na potrzeby gospodarstwa; 
• w wierszu 42 - powierzchnię uprawy cykorii korzeniowej; 
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• w wierszu 43 - powierzchnię uprawy innych przemysłowych, nie wymienionych 
wcześniej np. krokosza barwierskiego, upraw dla przemysłu kosmetycznego (w tym 
również ziół) np. lawendy, rumianku, upraw słomy zbóż (jeśli nie zbierane było ziarno 
zbóż), z  przeznaczeniem na produkcję mat, pokryć dachów; 

• w wierszu 44 [w 44 = w (45 + 46)] - łączną powierzchnię uprawy warzyw 
gruntowych, a także wtedy, gdy stosuje się przykrycie upraw niską folią (poniżej 
1,5 m w szczycie) okresowo bądź na stałe w danym sezonie wegetacji. Do warzyw 
należy zaliczyć: kapustę głowiastą (wczesną i późną), cebulę, marchew jadalną, buraki 
ćwikłowe, ogórki, pomidory, kalafiory (wczesne i późne), warzywa smakowe 
(pietruszkę, selery i pory), brukselkę, szczaw, szpinak, sałatę, rzodkiewkę, chrzan, 
rabarbar, skorzonerę, kalarepę, czosnek, dynię, szparagi, brokuły, kapustę pekińską 
itp. W wierszu tym należy również wykazać powierzchnię zasianą grochem, z której 
przewiduje się dokonanie zbioru grochu w stanie niedojrzałym (zielonym), 
powierzchnię zasianą fasolą szparagową, z której przewiduje się zbiór niedojrzałych 
strąków oraz powierzchnię uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na zbiór kolb w 
stanie niedojrzałym, a także powierzchnię uprawy rozsad warzyw gruntowych na 
potrzeby gospodarstwa;  

• w wierszu 45 - powierzchnię uprawy warzyw w płodozmianie z uprawami rolnymi 
(np. zbożami, ziemniakami) w otwartym polu, a także gdy stosuje się przykrycie 
upraw niską folią (poniżej 1,5 m w szczycie) okresowo, bądź na stałe w danym 
sezonie wegetacji, łącznie z powierzchnią uprawy rozsad na potrzeby gospodarstwa; 

• w wierszu 46 - powierzchnię uprawy warzyw w płodozmianie z uprawami 
ogrodniczymi (np. poszczególnymi gatunkami warzyw: kapustą, pomidorami, 
ogórkami itp.) oraz rozsad warzyw gruntowych na potrzeby gospodarstwa 
(na gruntach przeznaczonych tylko do uprawy warzyw, wyłączonych z płodozmianu 
upraw rolnych) w otwartym polu, jak i pod niską folią (poniżej 1,5 m w szczycie) 
stosowaną okresowo bądź na stałe w danym sezonie wegetacji; 

• w wierszu 47 - [w 47 = w (48 + 49)] - powierzchnię zasadzoną truskawkami w 
gruncie i pod niską folią (poniżej 1,5 m w szczycie), łącznie z nowymi, wiosennymi 
nasadzeniami. Nie należy tu ujmować powierzchni przygotowanej do nasadzeń 
jesiennych i plantacji przeznaczonych na sadzonki. Powierzchnię mateczników należy 
uwzględnić w wierszu 60; 

• w wierszu 48 - powierzchnię zasadzoną truskawkami w gruncie i pod niską folią 
(poniżej 1,5 m w szczycie) w płodozmianie z uprawami rolnymi, łącznie z nowymi, 
wiosennymi nasadzeniami. Nie należy tu ujmować powierzchni przygotowanej do 
nasadzeń jesiennych i plantacji przeznaczonych na sadzonki;  

• w wierszu 49 - powierzchnię zasadzoną truskawkami w gruncie i pod niską folią 
(poniżej 1,5 m w szczycie) w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi, łącznie z 
nowymi, wiosennymi nasadzeniami. Nie należy tu ujmować powierzchni 
przygotowanej do nasadzeń jesiennych i plantacji przeznaczonych tylko na sadzonki; 

• w wierszu 50 - powierzchnię uprawy kwiatów i roślin ozdobnych, łącznie z 
powierzchnią uprawy rozsad kwiatów i roślin ozdobnych na potrzeby gospodarstwa, w 
otwartym polu lub pod niską folią (poniżej 1,5 m w szczycie); 

• w wierszu 51 - powierzchnię uprawy warzyw i rozsad warzyw pod osłonami, tj. w 
szklarniach, tunelach foliowych wysokich (1,5 m i więcej w szczycie) i w inspektach; 

• w wierszu 52 - powierzchnię uprawy kwiatów i roślin ozdobnych oraz rozsad kwiatów 
i roślin ozdobnych uprawianych na potrzeby gospodarstwa pod osłonami, tj. w 
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szklarniach, tunelach foliowych wysokich (1,5 m i więcej w szczycie) i w inspektach; 
• w wierszu 53 - powierzchnię innych upraw pod osłonami, tj. w szklarniach, tunelach 

foliowych wysokich (1,5 m i więcej w szczycie) i w inspektach np. truskawek, 
ziemniaków, ziół. Należy tu uwzględnić również powierzchnię zajętą pod uprawę 
rozsad tych roślin na potrzeby gospodarstwa; 

• w wierszu 54 - powierzchnię obsadzoną truskawkami uprawianymi pod osłonami; 
• w wierszu 55 - powierzchnię obsianą  kukurydzą przeznaczoną na zbiór  zielonki - 

zarówno na bieżące skarmianie, jak i na kiszonkę; 
• w wierszu 56 - powierzchnię obsianą strączkowymi pastewnymi z przeznaczeniem na 

zbiór masy zielonej, tj. grochem pastewnym (peluszką), wyką ozimą i jarą, bobikiem, 
łubinem słodkim, mieszankami strączkowymi (np. peluszki z wyką), a także  
mieszankami zbożowo-strączkowymi (np. żyta z wyką oraz z innymi strączkowymi 
pastewnymi np. lędźwianem afrykańskim itp.); 

• w wierszu 57 - powierzchnię obsianą motylkowymi pastewnymi na zielonkę, 
tj. koniczyną (czerwoną, białą, szwedzką, inkarnatką itp.), lucerną siewną i 
chmielową, esparcetą, seradelą, przelotem, komonicą, nostrzykiem w czystym siewie 
lub w mieszankach z trawami, lub w mieszankach z innymi roślinami motylkowymi;  

• w wierszu 58 - powierzchnię  obsianą trawami w czystym siewie lub w mieszankach z 
przeznaczeniem na  zielonkę (zarówno koszone jak i wypasane), uprawiane mniej niż 
5 lat; 

• w wierszu 59 - powierzchnię upraw roślin pastewnych wcześniej nie wymienionych 
np. zbóż, rzepaku i rzepiku, słonecznika przeznaczonych na zbiór w postaci zielonki 
wykorzystywanych jako pasza dla zwierząt, a także faceli, dyni pastewnej, słonecznika 
pastewnego, perko, tyfonu, brachinii, barszczu Sosnowskiego, topinambura, malwy 
pastewnej; 

• w wierszu 60 - powierzchnię upraw nasiennych, powierzchnię uprawy wysadków 
okopowych, warzyw na zbiór nasion, truskawek na sadzonki, rozsad roślin 
przeznaczonych na sprzedaż i innych upraw przeznaczonych do zbioru nasion 
np. motylkowych pastewnych. Wiersz ten nie dotyczy upraw  nasiennych zbóż, 
strączkowych i oleistych oraz plantacji ziemniaków przeznaczonych na sadzeniaki; 

• w wierszu 61 - powierzchnię obsianą motylkowymi pastewnymi na nasiona, 
tj. koniczyną czerwoną, białą, szwedzką, inkarnatką, lucerną siewną i chmielową, 
esparcetą, seradelą, przelotem, komonicą, nostrzykiem itp.; 

• w wierszu 62 - powierzchnię uprawianych na nasiona traw polowych i innych roślin 
pastewnych uprawianych na gruntach ornych np. słonecznika pastewnego do 
reprodukcji (nasiona), mieszanek traw i motylkowych; 

• w wierszu 63 - powierzchnię wszystkich pozostałych upraw nie ujętych wcześniej. 
W wierszu tym należy także ująć powierzchnię uprawy łubinu gorzkiego (na nasiona) 
oraz upraw na przyoranie (wymienionych w pytaniu 3 Dział V), powierzchnię pod 
pryzmami kompostowymi; 

• w wierszu 64 - powierzchnię upraw przeznaczonych na nawozy zielone 
(na przyoranie), tj. strączkowych pastewnych, seradeli i innych motylkowych 
pastewnych, traw polowych i innych upraw, a także łubinu gorzkiego,  
przeznaczonych do przyorania jako nawóz zielony.  
 
pytanie 2 wiersz 64 = pytanie 3 wiersz 1  
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 Po wypełnieniu poszczególnych wierszy, należy zsumować odpowiednie pozycje i 
sumę wpisać w wierszu 65, tj. 
w 65 = w (01 do 17 + 27 do 29 + 31 do 33 + 37 do 44 + 47 + 50 do 53 + 55 do 60 + 63). 

 
Należy także sprawdzić, czy zapis w pytaniu 2 wiersz 65 Dział V jest równy zapisowi 

w  pytaniu 3 wiersz 05 Dział I.  
 

Pytanie 3. Jaka jest powierzchnia upraw na przyoranie (nawozy zielone)? 
 

W odpowiedzi należy ustalić powierzchnię roślin zasianych jako uprawa główna, a 
przeznaczonych na nawozy zielone:  
• w wierszu 1 – łączną powierzchnię upraw przeznaczonych na przyoranie 

uprawianych jako plon główny; 
• w wierszu 2 - powierzchnię strączkowych pastewnych (bez łubinu gorzkiego) na 

przyoranie: peluszki, wyki, bobiku, łubinu słodkiego, mieszanek strączkowych i 
zbożowo strączkowych oraz innych upraw strączkowych pastewnych; 

• w wierszu 3 - powierzchnię łubinu gorzkiego na przyoranie; 
• w wierszu 4 - powierzchnię seradeli i innych motylkowych pastewnych zasianych 

jako uprawa główna z przeznaczeniem na nawóz zielony; 
• w wierszu 5 - powierzchnię traw polowych na przyoranie; 
• w wierszu 6 - powierzchnię innych upraw na przyoranie np. zbóż. 

 
Dział V pytanie 3 wiersz 1 = Dział V pytanie 2 wiersz  64   
 
Pytanie 4. Jaka jest powierzchnia poplonów jarych, ozimych i upraw grzybów 

jadalnych? 
 

W odpowiedzi należy ustalić powierzchnię poplonów jarych i ozimych (zajmujących 
pole w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie) oraz uprawy grzybów jadalnych.  

W wierszu 1 należy podać powierzchnię poplonów jarych występujących na polu po 
sprzęcie plonu głównego w 2006 r. i przedplonów jarych występujących w uprawie przed 
rośliną plonu głównego w 2007 r. Jeżeli w momencie badania na polu rośnie 
przedplon jary, powierzchnię tę należy zaliczyć do gruntów ugorowanych (Dział I 
pytanie 3 wiersz 06). 

W wierszu 2 - powierzchnię uprawy poplonów ozimych. Za poplon ozimy należy 
przyjąć te uprawy na gruntach ornych, które wysiane jesienią 2006 r., po sprzęcie plonu 
głównego, przeznaczane są na paszę dla zwierząt lub na przyoranie jako zielony nawóz 
wiosną 2007 r. i w dniu badania na polu mogą nie wystąpić. 

W wierszu 3 - powierzchnię zajmowaną przez uprawy grzybów jadalnych np. 
pieczarek, boczniaków. Powierzchnia ta obejmuje stanowiska, które co najmniej raz w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy były zajęte pod uprawę grzybów jadalnych (w przypadku 
wielokrotnego użytkowania tej samej powierzchni należy wykazać ją tylko raz). Gdy 
prowadzona jest uprawa na wielu poziomach należy podać łączną powierzchnię 
wszystkich półek na których prowadzona jest uprawa grzybów jadalnych. 
 
Pytanie 5.  Jaka jest powierzchnia użytków rolnych, która może być nawadniana 

przy istniejących zasobach wody i z wykorzystaniem posiadanych 
przez gospodarstwo urządzeń nawadniających? 
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W odpowiedzi na pytanie  należy wpisać maksymalną powierzchnię użytków rolnych 
w dobrej kulturze, która może być nawadniana przy użyciu wyposażenia, którym 
dysponuje gospodarstwo i ilości wody w normalnych warunkach dostępnej w 
gospodarstwie. 

Ogólna powierzchnia nawadnianych użytków rolnych nie może być większa od   
powierzchni użytków rolnych w dobrej kulturze (Dział I pytanie 3 wiersz 03). 

 
Pytanie 6.  Jaka jest powierzchnia upraw nawadnianych przynajmniej raz w roku? 

 
W odpowiedzi na pytanie należy wpisać ogólną powierzchnię upraw, które są zwykle 

nawadniane. W wierszu tym nie należy uwzględniać powierzchni ogródków 
przydomowych oraz upraw pod szkłem, które prawie zawsze są nawadniane. Jeżeli na 
danym polu prowadzona jest w ciągu roku wegetacyjnego więcej niż jedna uprawa, 
powierzchnia tego pola powinna być uwzględniana tylko raz, w odniesieniu do głównej 
uprawy, o ile była ona nawadniana, jeśli nie, to w odniesieniu do najważniejszej 
nawadnianej drugiej uprawy lub poplonu.  

Ogólna powierzchnia upraw nawadnianych nie może być większa od 
powierzchni użytków rolnych w dobrej kulturze (Dział I pytanie 3 wiersz 03). 
 
 
DZIAŁ VI.  PRACUJĄCY  W  GOSPODARSTWIE  ROLNYM 
 
Uwaga:  Ze względów technicznych dział dotyczący pracujących w gospodarstwie 
rolnym (VI) jest umieszczony na formularzu przed działem dotyczącym pogłowia 
zwierząt gospodarskich (VII). W celu ułatwienia zebrania poprawnych informacji o 
pracujących, zaleca się wypełnienie działu VI po wypełnieniu działu VII.  
 
 
Pytanie 1. Jaka jest liczba osób zamieszkałych z użytkownikiem gospodarstwa 

rolnego? 
 

Celem pytania jest uzyskanie informacji o liczbie osób mieszkających 
z użytkownikiem  gospodarstwa rolnego niezależnie od tego czy pracują w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym i czy tworzą jedno gospodarstwo domowe z użytkownikiem, czy 
nie.  

 
Osoby mieszkające z użytkownikiem, które należy spisać: 
 osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy oraz osoby przebywające bez 

zameldowania powyżej 3 miesięcy (tzn. co najmniej 3 miesiące i 1 dzień) i obecne 
w momencie badania, 

 osoby nieobecne w momencie badania poniżej 3 miesięcy (tzn. 3 miesiące lub 
krócej) bez względu na przyczynę nieobecności, przebywające w kraju lub za 
granicą, 

 osoby nieobecne w momencie badania powyżej 3 miesięcy (tzn. co najmniej 3 
miesiące i 1 dzień) z następujących przyczyn: 
- odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
- przebywania w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 
- pobytu za granicą bez względu na przyczynę. 
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Jeżeli użytkownik i osoby z nim zamieszkałe nie mieszkają na terenie 
gospodarstwa rolnego również powinny być ujęte w pytaniu 1. 
 
 
 
W badaniu nie należy uwzględniać: 

- osób przebywających (mieszkających) czasowo z użytkownikiem - do 3 
miesięcy (tzn. 3 miesiące lub krócej) – bez względu na przyczynę przebywania, 

-  osób nieobecnych w gospodarstwie rolnym użytkownika powyżej 3 miesięcy 
(tzn. co najmniej 3 miesiące i 1 dzień) z powodu pracy, nauki i warunków 
mieszkaniowych – przebywających na terenie kraju. 
Dotyczy to również uczniów, studentów, którzy pomagają w pracy 
w gospodarstwie rolnym w okresie wakacyjnym, a mieszkają w ciągu roku  
(powyżej 3 miesięcy)  w internatach, akademikach i na stancjach na terenie 
kraju. 

 Nie należy w pytaniu 1 spisywać pracowników najemnych, którzy mieszkają i 
pracują na terenie gospodarstwa rolnego. Osoby te będą wykazane w pytaniu 6, 7, 9. 

W rubryce 1 należy wpisać liczbę wszystkich osób (łącznie z użytkownikiem 
i jego współmałżonkiem), stale mieszkających z użytkownikiem bez względu na wiek i 
status zatrudnienia (pracujące czy niepracujące w gospodarstwie). Powinny być tu brane 
również pod uwagę te osoby, które pracują w gospodarstwie rolnym lub poza nim, a ich 
działalność gospodarcza jest inna niż rolnicza. 

Po zebraniu tych informacji należy ustalić, ile jest wśród nich: 
- kobiet i mężczyzn ( wpisać odpowiednio w rubrykę 2 i 3), 
- osób, które nie ukończyły jeszcze 15 lat, tj. urodzonych w latach 1993-2007 (wpisać 
w rubrykę 4), 
- osób w wieku 15 lat i więcej, tj urodzonych w 1992 r. i wcześniej (wpisać w rubrykę 5). 
W dalszych rubrykach należy wpisać kolejne informacje uwzględniające fakt 
wykonywania przez każdą osobę pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem: 
- liczbę osób w wieku 15 lat i więcej, które pracowały w gospodarstwie rolnym 
wyłącznie, głównie lub dodatkowo (rubryka 6), 
- liczbę osób w wieku 15 lat i więcej, które pracowały wyłącznie poza gospodarstwem 
rolnym (rubryka 7), 
- liczbę osób w wieku 15 lat i więcej, które nie pracowały w gospodarstwie rolnym lub 
poza nim w całym badanym okresie. (rubryka 8). 
Rubryka 1 powinna być sumą rubryk 2 i 3 oraz 4 i 5, natomiast rubryka 5 powinna być 
sumą rubryk 6, 7 i 8. 
 

Pytania od 2 do 11 powinny być wypełniane tylko dla osób w wieku 15 lat i  więcej, 
tzn. urodzonych w 1992 r. i wcześniej, wnoszących wkład pracy  w gospodarstwo 
rolne. 
 
Pytanie 2.  Rodzinna siła robocza. 

 
Podstawowym celem pytania jest ustalenie szczegółowego wkładu pracy w gospo-

darstwo rolne każdego z członków rodziny użytkownika gospodarstwa rolnego w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres badania (tj. w okresie czerwiec 2006 - maj 
2007), niezależnie od tego czy była to praca główna czy dodatkowa.  
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Dla każdej osoby w wieku 15 lat i więcej, spełniającej wyżej opisane kryteria 

zaliczenia jej do rodzinnej siły roboczej, należy wypełnić jeden wiersz w tabeli  
w pytaniu 2:  
1) użytkownik gospodarstwa rolnego, 
2)  współmałżonek użytkownika gospodarstwa rolnego 
3) pozostali członkowie gospodarstwa domowego użytkownika (za gospodarstwo 

domowe uważa się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych 
mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie), o ile w ciągu ostatnich 12 
miesięcy przed badaniem pracowali w rodzinnym gospodarstwie rolnym,  

4) osoby stanowiące odrębne gospodarstwo domowe (np. rodzice lub dorosłe dzieci 
użytkownika), mieszkające na terenie gospodarstwa rolnego i pracujące bez 
wynagrodzenia (w formie pieniężnej lub naturze) w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
przed badaniem w rodzinnym gospodarstwie rolnym. 

 
W pytaniu 2 należy uwzględnić zarówno użytkownika gospodarstwa rolnego, 

jak i jego współmałżonka, nawet w przypadku, gdy w ciągu badanego okresu nie 
pracowali w gospodarstwie rolnym.  

W przypadku pozostałych osób w rodzinie należy uwzględniać w pytaniu 2 tylko 
te osoby, które rzeczywiście pracowały w badanym okresie w gospodarstwie rolnym. 

Liczba osób wpisanych w pytaniu 2 powinna być zgodna z zapisem w pytaniu 1, 
rubryka 6, a tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy użytkownik lub/i współmałżonek 
użytkownika nie pracował w ciągu roku w gospodarstwie rolnym – suma osób z pytania 
2 może być większa  o 1 lub 2 od zapisanej w pytaniu 1.  

Osoby mieszkające stale, ale nieobecne w momencie badania, jak również osoby 
przebywające czasowo należy uwzględniać w zależności od ich faktycznego czasu 
pobytu lub nieobecności (tzn. nie należy uwzględniać zamierzonego czasu pobytu lub 
nieobecności). 
  

Za pracę w rodzinnym (swoim) gospodarstwie rolnym uważa się wykonywanie 
prac bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą), oraz prac 
ogólnych, dotyczących prowadzenia gospodarstwa (np. zakup środków produkcji, 
sprzedaż produktów i przygotowanie ich do sprzedaży, prace związane z 
magazynowaniem, transport na potrzeby gospodarstwa rolnego, bieżące naprawy sprzętu 
rolniczego, prace konserwacyjne budynków, maszyn, instalacji, organizację i zarządzanie 
pracą w gospodarstwie rolnym, załatwianie spraw urzędowych, prowadzenie 
rachunków), utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze, niewykorzystywanych do 
celów produkcyjnych. 

Za pracę w gospodarstwie rolnym nie należy uważać takich prac jak: 
przyrządzanie posiłków, pranie, sprzątanie, doglądanie dzieci oraz innych prac 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz prac rolnych wykonywanych 
w ramach pomocy sąsiedzkiej. Wyłączone są również prace związane z leśnictwem, 
łowiectwem, połowem lub hodowlą ryb oraz prace związane z prowadzeniem rodzinnej 
działalności gospodarczej – innej niż rolnicza (bez względu na to, czy prowadzone są w 
gospodarstwie czy poza nim). 
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Nie powinna zdarzyć się sytuacja, że w którymś wierszu wpisana jest osoba, 
która nie pracowała w ciągu 12 miesięcy w rodzinnym gospodarstwie rolnym. 
Wyjątek stanowią tutaj: użytkownik i współmałżonek użytkownika. 

Wiersz nr 01 tabeli w pytaniu 2 jest przeznaczony na zapis dotyczący użytkownika 
gospodarstwa rolnego. Dane powinny zatem dotyczyć tej samej osoby, która opisana 
została na pierwszej stronie formularza, w części A. 

W wierszu nr 02 należy wpisać dane dotyczące współmałżonka użytkownika, tj. 
osoby będącej w związku małżeńskim z użytkownikiem (tj. w związku formalnym), jak 
też partnera/partnerki ze związku nieformalnego. 

W przypadku braku współmałżonka - wiersz 2 należy pozostawić niewypełniony. 
W kolejnych wierszach należy wpisać pozostałe osoby, zaliczone do rodzinnej siły 

roboczej użytkownika gospodarstwa rolnego. Wskazane jest, aby w pierwszej kolejności 
wpisywać osoby będące członkami gospodarstwa domowego użytkownika.  

 
W każdym wierszu w rubryce 1 należy wpisać opis słowny oraz odpowiadający mu 

symbol stopnia pokrewieństwa danej osoby z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. 
W przypadku użytkownika i współmałżonka, zapis ten został już wprowadzony na 
formularzu.  

W każdym wierszu w rubryce 2 należy zaznaczyć odpowiedni symbol w zależności 
od faktu, czy dana osoba (będąca członkiem rodzinnej siły roboczej) pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, czy nie. 
Zarówno użytkownik, jak i współmałżonek (o ile jest), powinni mieć zaznaczony symbol 
odpowiedzi „1”(nawet w przypadku kiedy współmałżonek jest w separacji z 
użytkownikiem). 

W każdym wierszu w rubryce 3 należy zaznaczyć odpowiedni symbol płci osoby, a 
w rubryce 4 wpisać cztery cyfry roku urodzenia. W przypadku użytkownika 
gospodarstwa rolnego płeć i data urodzenia powinny być zgodne z zapisem na pierwszej 
stronie formularza (nr PESEL, zawierający m.in. datę urodzenia i płeć użytkownika 
gospodarstwa rolnego). 

Rubryki od 5 do 12 w pytaniu 2 dotyczą informacji o czasie pracy w 
gospodarstwie rolnym członków rodzinnej siły roboczej. 

Z uwagi na sezonowy charakter prac w rolnictwie, pytanie 2 dotyczy czasu 
przepracowanego oddzielnie w kolejnych czterech sezonach roku. Dla każdej z osób 
pracujących w gospodarstwie rolnym należy określić liczbę tygodni pracy w sezonie 
oraz przeciętną liczbę godzin pracy w tygodniu. 

Umownie sezony obejmują następujące miesiące: 
• sezon wiosenny -  marzec, kwiecień, maj, 
• sezon letni  -  czerwiec, lipiec, sierpień, 
• sezon jesienny -  wrzesień, październik, listopad, 
• sezon zimowy -  grudzień, styczeń, luty. 

 
Rubryka 5 i 6 dotyczy sezonu wiosennego. Dla każdej osoby w odpowiednim 

wierszu w rubryce 5 należy wpisać liczbę tygodni pracy w sezonie, a w rubryce 6 - 
przeciętną liczbę godzin pracy w tygodniu w tym sezonie. Podobnie należy postąpić w 
kolejnych rubrykach odpowiadającym sezonom: letnim (rubryka 7 i 8), jesiennym 
(rubryka 9 i 10) oraz zimowym (rubryka 11 i 12). Liczba tygodni w sezonie nie może 
przekraczać 13; suma tygodni pracy w roku - nie może być większa niż 52.  
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W przypadku, gdy użytkownik lub współmałżonek nie pracował w gospodarstwie 
rolnym, to rubryki 5-12 należy pozostawić niewypełnione, o ile któraś z tych osób nie 
jest jednocześnie kierującym gospodarstwem rolnym (przyjmuje się zasadę, że kierujący 
gospodarstwem rolnym musi mieć wkład pracy związany z zarządzaniem tym 
gospodarstwem).  

Dla każdej osoby w rubryce 13 należy zaznaczyć odpowiedni symbol w zależności 
od tego, czy osoba wykonywała inną pracę przynoszącą dochód, niż praca w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym (zgodnie z definicją pracy w gospodarstwie rolnym podaną 
wyżej). 

Za pracę poza gospodarstwem rolnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy uważa się 
każdą pracę (również dorywczą) najemną lub na własny rachunek (w tym również w 
rolnictwie), wykonywaną poza rodzinnym gospodarstwem rolnym. Uwzględnić tutaj 
należy również pracę wykonywaną przy prowadzonej rodzinnej (innej niż rolnicza) 
działalności gospodarczej, uwzględnionej w dziale II w pytaniu 2 odp. „tak” (np. 
agroturystyka, działalność usługowa z wykorzystaniem własnego sprzętu itd.). 

Dla osób, dla których w rubryce 13 zakreślono odpowiedź 1-„tak”, należy w rubryce 
14 zaznaczyć odpowiedni symbol w zależności od tego, czy dla tej osoby było to główne 
czy dodatkowe zajęcie. 

Praca główna dla osób, które wykonują więcej niż jedną pracę oznacza taką, która 
zwykle zajmuje najwięcej czasu. Jeżeli dwie (lub więcej) prace zajmują taką samą ilość 
czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód. 
 
 
Pytanie 3.  Kto kieruje gospodarstwem rolnym? 

 
Za osobę kierującą uważa się osobę fizyczną upoważnioną przez 

właściciela/użytkownika gospodarstwa rolnego do podejmowania decyzji bezpośrednio 
związanych z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania. Kierujący 
jest na ogół, choć nie zawsze, tą samą osobą, co użytkownik. 

W odpowiedzi na pytanie 3 należy ustalić, czy użytkownik jest jednocześnie 
kierującym gospodarstwem, jeśli  tak wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1. 
Jeżeli osobą kierującą jest członek gospodarstwa domowego inny niż użytkownik to 
należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2 oraz dodatkowo wpisać numer 
porządkowy tej osoby (nr wiersza) z tabeli powyżej (z pytania 2). Dla pracownika 
najemnego należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 3. 
 
Pytanie 4.  Jaki jest poziom wykształcenia kierującego gospodarstwem? 
 

W pytaniu tym dla osoby kierującej gospodarstwem rolnym (opisanej w 
pytaniu 3) należy ustalić najwyższy ukończony poziom zarówno wykształcenia 
ogólnego, jak i wykształcenia rolniczego, niezależnie od szkoły, w której był uzyskany 
(dzienna, wieczorowa, czy zaoczna), w kraju lub za granicą i wpisać X w kratkę 
oznaczoną odpowiednim symbolem według podanej klasyfikacji. 

 
Odpowiedni symbol poziomu ukończonego wykształcenia należy nadać w 

następujących przypadkach: 
a) wykształcenie ogólne 
• symbol „1” – wyższe - osobom posiadającym dyplom ukończenia szkoły wyższej z 

tytułem magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędnym, uzyskanym po 
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ukończeniu studiów w szkole wyższej, z tytułem zawodowym: inżyniera, licencjata, 
dyplomowanego ekonomisty, itp., uzyskanym po ukończeniu studiów zawodowych 
pierwszego stopnia; 

• symbol „2” – policealne - osobom, które posiadają dyplom ukończenia szkoły 
policealnej lub pomaturalnej, do której przyjęcie było uwarunkowane posiadaniem 
świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości (matury); 

• symbol „3” – średnie zawodowe - osobom, które uzyskały świadectwo ukończenia 
technikum lub liceum zawodowego;  

• symbol „4” – średnie ogólnokształcące – osobom, które mają świadectwo 
ukończenia liceum ogólnokształcącego (ale niekoniecznie legitymują się świadectwem 
dojrzałości -maturą); 

• symbol „5” – zasadnicze zawodowe - osobom, które posiadają świadectwo 
ukończenia: szkoły zawodowej (zasadniczej szkoły zawodowej lub rolniczej itp.), 
szkoły przysposobienia zawodowego lub rolniczego, korespondencyjnego kursu 
rolniczego wyłącznie o poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły mistrzów; 

• symbol „6” – podstawowe, gimnazjalne – osobom, posiadającym świadectwo 
ukończenia: 
− szkoły podstawowej (przed wojną – powszechnej), niezależnie od tego, ile klas 

ona liczyła (osiem, siedem, sześć, czy dawniej cztery), 
− kursów dla pracujących w zakresie szkoły podstawowej, 
− szkoły artystycznej I stopnia, realizującej jednocześnie program szkoły 

podstawowej,  
− gimnazjum; 

• symbol „7” – podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego - osobom, 
które: uczą się jeszcze w szkole podstawowej, uczyły się w szkole podstawowej, lecz 
jej nie ukończyły, nigdy nie uczęszczały do szkoły; 

 
b) wykształcenie rolnicze (do kierunków rolniczych należy zaliczyć także 

weterynarię): 
• symbol „1” – wyższe rolnicze - osobom posiadającym dyplom ukończenia szkoły 

wyższej o kierunku rolniczym np. ogrodnictwo, geodezja urządzeń rolniczych, 
technika urządzeń rolniczych i leśnych, leśnictwo, technologia drewna, ochrona 
środowiska - melioracja, rybactwo, zootechnika, technologia żywności - mleczarstwo 
itp.; 

• symbol „2” – policealne rolnicze - osobom, które posiadają dyplom ukończenia 
szkoły policealnej lub pomaturalnej o kierunku rolniczym np. ogrodnictwo, 
urządzanie terenów zieleni itp.; 

• symbol „3” – średnie zawodowe rolnicze - osobom, które uzyskały świadectwo 
ukończenia technikum lub liceum zawodowego o kierunku rolniczym np. hodowla 
zwierząt, leśnictwo, melioracja, urządzanie terenów zieleni; 

• symbol „4” – zasadnicze zawodowe rolnicze - osobom, które uzyskały świadectwo 
ukończenia zasadniczej szkoły rolniczej, szkoły przysposobienia rolniczego oraz 
osobom, które mają świadectwo ukończenia korespondencyjnego kursu rolniczego o 
poziomie szkoły zasadniczej np. ogrodnictwo, hodowla zwierząt, mechanizacja 
rolnictwa, wiejskie gospodarstwo domowe, rolnik upraw polowych; 

• symbol „5” – kurs rolniczy - osobom, które uczęszczały na kurs kwalifikacyjny 
zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu wykwalifikowanego rolnika lub mistrza 
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rolnika; 
• symbol „6” – brak wykształcenia rolniczego - osobom, które nie ukończyły żadnej 

szkoły albo kursu o kierunku rolniczym. 

 
 
Pytanie 5.  Ile lat osoba kierująca prowadzi gospodarstwo rolne?  

 
W odpowiedzi na pytanie należy wpisać liczbę lat (w liczbach całkowitych), przez 

które użytkownik, będący jednocześnie osobą kierującą bądź inna osoba kierująca, 
prowadzi samodzielnie gospodarstwo rolne (łącznie we wszystkich gospodarstwach).  

W przypadku prowadzenia gospodarstwa krócej niż 1 rok należy wpisać „0”.  
Nie należy uwzględniać lat, w których osoba pomagała w  pracy w gospodarstwie 

rolnym. 
 
Pytanie 6. Czy w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy zatrudnieni byli 

pracownicy najemni stali? 
 
Jeżeli w gospodarstwie zatrudnieni byli pracownicy najemni stali to należy wpisać X w 
kratkę oznaczoną symbolem 1 oraz dodatkowo wpisać liczbę osób i przejść do kolejnego 
pytania, jeżeli nie - wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2 i przejść do pytania 8. 
 

Jako pracowników najemnych należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie 
pisemnej lub ustnej umowy o pracę, otrzymujące wynagrodzenie w gotówce lub w 
naturze. Częścią wynagrodzenia mogą być również koszty utrzymania (np. nocleg, 
wyżywienie). 

W pytaniu należy uwzględnić wyłącznie pracowników najemnych pracujących 
w gospodarstwie rolnym użytkownika. 

Jako pracowników najemnych stałych traktuje się osoby, które pracowały za 
wynagrodzenie w każdym  tygodniu w roku poprzedzającym dzień badania, bez względu 
na liczbę godzin pracy w ciągu tygodnia. Do pracowników najemnych stałych należy 
również zaliczyć osoby, które przepracowały tylko część tygodni w roku z następujących 
przyczyn: 
• specyfika produkcji rolnej w gospodarstwie (np. uprawa owoców, warzyw 

gruntowych) wymagająca zatrudniania pracowników tylko w ciągu kilku miesięcy w 
roku, 

• urlop, służba wojskowa, choroba, wypadek,  
• rozpoczęcie lub zakończenie pracy w gospodarstwie (czyli osoby, które zmieniły 

miejsce pracy w ciągu roku), 
• całkowite wstrzymanie pracy w gospodarstwie spowodowane przyczynami 

naturalnymi (powódź, pożar).  
 
Pytanie 7.  Pracujący najemni zatrudnieni na stałe. 
  

Jeżeli osobą kierującą (zarządzającą) produkcją rolną jest użytkownik lub 
członek jego rodziny, wiersz 01 należy pozostawić niewypełniony. 
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Każdego z pracowników najemnych, zatrudnionych na stałe w rodzinnym gospo-
darstwie rolnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, należy uwzględnić w osobnym wierszu 
w pytaniu 7. 

 
Suma osób wpisanych w pytaniu 7 musi odpowiadać zapisowi w pytaniu 6. 
 

W sytuacji, gdy kierującym gospodarstwem rolnym jest pracownik najemny 
(pytanie 3 odp. 3), to w pytaniu 7 musi być wypełniony wiersz nr 01. 
 

Dla każdego wiersza w rubryce 1 należy wpisać opis słowny według np. rodzajów 
wykonywanych prac w gospodarstwie np. kombajnista lub w kolejności alfabetycznej. 
Opis słowny nie będzie rejestrowany w bazie, a służy jedynie jako zapis pomocniczy 
przy wypełnianiu tego pytania (w celu uniknięcia powielenia lub opuszczenia informacji 
o pracownikach najemnych). 

Dla każdej osoby w odpowiednim wierszu w rubryce 2 należy wpisać „X” obok 
odpowiedniego symbolu płci (1-M – mężczyzna, 2-K – kobieta). W rubryce 3 należy 
wpisać cztery cyfry roku urodzenia. Czas przepracowany należy zaznaczyć, wpisując X 
w jednej z rubryk 4 - 8. Jako pełny etat przyjęto ponad 2120 godzin w roku, tzn. 265 dni 
roboczych po 8 godzin pracy dziennie. Dla ułatwienia należy przyjąć, że przedziały 
godzin pracy podane w rubr. od 4 do 8 odpowiadają częściom pełnego etatu lub liczbie 
miesięcy pracy w ciągu roku: 
- 0 – 530 godzin oznacza mniej niż ¼ etatu (np. praca była wykonywana przez okres do 

3 miesięcy), 
- 531 – 1060 godzin oznacza ¼ etatu, ale mniej niż ½ etatu (np. praca była wykonywana 

przez okres od 3 miesięcy włącznie do 6 miesięcy), 
- 1061 – 1590 godzin oznacza ½ etatu, ale mniej niż ¾ etatu (np. praca była 

wykonywana przez okres od 6 miesięcy włącznie do 9 miesięcy), 
- 1591 – 2119 godzin oznacza ¾ etatu, ale mniej niż 1 etat (np. praca była wykonywana 

przez okres od 9 miesięcy włącznie do 12 miesięcy), 
- 2120 godzin i więcej oznacza 1 pełny etat (np. praca była wykonywana przez 12 

miesięcy w roku), czyli osoby, które przepracowały liczbę godzin odpowiadającą 
pracy pełnoetatowej. 
 
Jeżeli w gospodarstwie rolnym zatrudnionych jest więcej niż 6 osób, należy wypełnić 

dodatkowo załącznik i wpisać nr kolejny osoby zaczynając od 07.  W prawym górnym 
rogu załącznika należy wypełnić pozycję „Nr załącznika”. Liczba załączników powinna 
zgadzać się z maksymalną wartością wpisaną w tej pozycji. 
 W sytuacji gdy pracownik najemny stały pracuje na cały etat, ale mniej niż 8 
godzin dziennie to należy zliczyć godziny i na ich podstawie ustalić wymiar jego etatu 
(¼, ½, ¾, 1 etat). 
 
Pytanie 8. Czy w gospodarstwie rolnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowały 

inne osoby poza rodzinną siłą roboczą i pracownikami najemnymi 
stałymi?  

 
Jeżeli w gospodarstwie rolnym poza rodzinną siłą roboczą i pracownikami 

najemnymi stałymi pracowały jeszcze inne osoby to należy wpisać X w kratkę oznaczoną 
symbolem 1 i przejść do pytania 9. Odpowiedź oznaczona symbolem 2 dotyczy 
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przypadku gdy w gospodarstwie rolnym nie pracowały żadne inne osoby poza rodzinną 
siłą roboczą i pracownikami najemnymi stałymi. W takiej sytuacji należy wpisać X w 
kratkę oznaczoną symbolem 2 i przejść do działu VII. 
 
 
 
Pytanie 9.  Liczba dniówek przepracowanych przez pracowników dorywczych 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania. 
 

W odpowiedzi należy podać – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn – liczbę pełnych 
płatnych dniówek, które przepracowali w ciągu roku pracownicy najemni zatrudnieni 
dorywczo, wynikającą z pomnożenia liczby pracowników dorywczych przez liczbę 
opłaconych dni ich pracy. Za pełną dniówkę należy przyjąć 8 godzin. 
 
Przykład : 
Do prac polowych w gospodarstwie rolnym zatrudnionych było na czas określony 
w październiku i w listopadzie 2 mężczyzn, którzy pracowali codziennie średnio po 6 
godzin – od poniedziałku do soboty. 
Dla uproszczenia obliczeń przyjmujemy że: 
każdy  miesiąc ma 30 dni 
każdy miesiąc  ma 4 soboty i 4 niedziele 
1 dniówka to 8 godzin 
Wyliczenia: 
dla 1 mężczyzny 
2 miesiące x 30 dni = 60 dni 
60 dni – 8 niedziel = 52 dni 
52 dni x 6 godzin = 312 godzin 
312 godzin : 8 godzin = 39 dniówek 
39 dniówek x 2 mężczyzn = 78 dniówek 
W takim przypadku w pytaniu 9 w rubryce 1 i 2  wpisujemy 78, rubrykę 3 pozostawiamy 
niewypełnioną. 
 
Pytanie 10.  Liczba dniówek przepracowanych w ramach pomocy sąsiedzkiej 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania. 
 
W odpowiedzi należy podać – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn - liczbę 

nieopłaconych dniówek (liczoną, jak w pytaniu wcześniejszym) przepracowanych przez 
osoby nienależące do rodzinnej siły roboczej (np. osoby z innych gospodarstw rolnych).  

Jako pracę wykonywaną w ramach pomocy sąsiedzkiej należy uwzględniać też 
„wymianę pracy pomiędzy gospodarstwami rolnymi”. Warunkiem jest jednak to, że 
praca ta powinna być wykonana przez osoby z innego gospodarstwa rolnego bez wyna-
grodzenia (w formie pieniężnej lub w naturze) za tę pracę. Jako pomoc sąsiedzką należy 
traktować więc też m.in. pracę wykonywaną przez osoby z innego gospodarstwa rolnego 
w ramach tzw. „odrobku”. 
 
Pytanie 11.  Liczba dniówek przepracowanych przez pracowników kontraktowych 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania. 
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Pracownicy kontraktowi – są to osoby wykonujące określoną usługę w 
gospodarstwie rolnym, które nie zostały zatrudnione bezpośrednio przez 
użytkownika/kierującego gospodarstwem rolnym. 
 

Często kierujący gospodarstwem rolnym wynajmuje firmę zewnętrzną (np. SKR) w 
celu wykonania określonej usługi, niezbędnej w gospodarstwie rolnym (np. orka zimowa, 
„kombajnowanie zboża”).  

Celem pytania 11 jest uzyskanie informacji ile osób - opłacanych przez firmę 
zewnętrzną (a nie wprost przez kierującego gospodarstwem rolnym) wykonywało w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy takie usługi.  

W odpowiedzi należy podać – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn - liczbę dniówek 
(liczonych, jak w pytaniu 9) przepracowanych przez pracowników zatrudnionych 
niebezpośrednio przez gospodarstwo, ale wynajmowanych np. jako operator maszyny. 
 

Na przykład w czasie żniw kierujący gospodarstwem rolnym wynajął z Kółka 
Rolniczego 2 kombajny (pracujące przez 2 dni w każdy dzień co najmniej 8 godzin) oraz 
4 ciągniki rolnicze z przyczepami w celu przewiezienia zboża do punktu skupu lub 
magazynu (pracujące też przez pełne 2 dni). Kombajny i ciągniki obsługiwane były przez 
mężczyzn. Zapłata za wykonaną pracę dokonana została w ciągu 2 tygodni w kasie 
Kółka Rolniczego. Jeżeli w ciągu roku gospodarstwo nie wynajmowało innych usług, to 
zapis w pytaniu 11 powinien być następujący: mężczyźni – „12 dniówek”, kobiety – 
pozostawić niewypełnione, ogółem – „12 dniówek”. 

Jeżeli wyżej opisany przykład dotyczyłby pracy wykonywanej przez sąsiada 
(jego maszynami rolniczymi) i praca ta byłaby opłacana bezpośrednio przez kierującego 
gospodarstwem rolnym osobie realizującej zamówienie (przepływ wynagrodzenia 
bezpośrednio między zamawiającym a wykonującym pracę), to wówczas należy ją uznać 
jako wynajęcie pracownika najemnego (łącznie z maszynami) i uwzględnić w pytaniu 9.  

W przypadku gdyby opisana wyżej praca nie była opłacana, to należałoby ją 
traktować jako „pomoc sąsiedzką” (nie ma wynagrodzenia za wykonaną pracę). 

 
Pytanie 12 – nie dotyczy, należy pozostawić niewypełnione. 

 
 

DZIAŁ VII.  POGŁOWIE  ZWIERZĄT  GOSPODARSKICH 
 
Badanie pogłowia zwierząt gospodarskich należy przeprowadzić według stanu w 

dniu 1 czerwca 2007 r. Oznacza to, że niezależnie od tego czy wywiad zostanie 
przeprowadzony w pierwszym, czy w następnych dniach badania, dane powinny 
dotyczyć stanu jaki istniał  tuż po godz. 2400 w nocy  z 31 maja na 1 czerwca 2007 r. 

Spisaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie oraz 
zwierzęta wysłane na redyki, wypasy i do bacówek, stanowiące własność użytkownika  
gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również 
zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na wychów, 
opas, przechowanie itp., niezależnie od tego, czy przyjęto je od gospodarstw 
indywidualnych, gospodarstw państwowych, spółdzielczych i innych, czy od osób 
fizycznych. 
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Spisowi nie podlegają te zwierzęta, które pojawiły się w gospodarstwie po 1 
czerwca 2007 r. tj. na przykład urodziły się, zostały zakupione lub znalazły się w 
gospodarstwie z innych powodów, mimo że znajdują się one w gospodarstwie w czasie 
przeprowadzania badania przez ankietera. 

Przy spisywaniu należy uwzględnić wiek, płeć, wagę oraz niektóre cechy 
produkcyjno-użytkowe zwierząt gospodarskich. 

 
 
 
Pytanie 2. Jakie jest pogłowie zwierząt gospodarskich? 

 
W poszczególnych wierszach należy wpisać: 

• w wierszu 01 [w 01 = w (02 + 05 + 08)] - ogólną liczbę bydła obejmującą łącznie: 
o cielęta, tj. byczki i jałówki w wieku poniżej 1 roku, 
o młode bydło, tj. byczki i jałówki w wieku od 1 roku do 2 lat (nie ukończonych), 
o pozostałe bydło w wieku 2 lat i więcej (ukończone 24 miesiące i więcej), 

tj. buhaje rozpłodowe, opasy i wolce (tj. samce bydła, niekastrowane i 
kastrowane, przeznaczone na rzeź), jałówki, krowy mleczne, krowy „mamki” 
(tj. krowy ras mięsnych i krzyżówek z rasami mięsnymi). Do tej grupy należy 
wliczyć również te samice (krowy), które w momencie badania nie ukończyły 
jeszcze 24 miesiąca życia, ale już urodziły potomstwo; 

• w wierszu 02 [w 02 = w (03 + 04)] - łączną liczbę cieląt w wieku poniżej 1 roku (tj. 
sztuk posiadających jeszcze uzębienie mleczne), a w kolejnych wierszach (03 i 04) 
rozpisać ją według płci;  

• w wierszu 05 [w 05 = w (06 + 07)] - łączną liczbę młodego bydła w wieku od 1 roku 
do 2 lat (nie ukończonych), tj. posiadającego już uzębienie stałe, a w kolejnych 
wierszach (06 i 07) rozpisać je według płci; 

 
 Młode bydło (tj. cielęta oraz bydło w wieku od 1 roku do 2 lat) utrzymywane z 
przeznaczeniem na rzeź, określa się często mianem „bukatów” lub „opasów". W takim 
przypadku należy zawsze dopytać się o wiek i płeć tych zwierząt i wpisać dane w 
odpowiednich wierszach.  
 
• w wierszu 08 [w 08 = w (09 + 10 + 11 + 12 + 13)] - łączną liczbę bydła w wieku 2 lat 

i więcej (ukończone 24 miesiące i więcej); 
 
Bydło dorosłe (w wieku 2 lat i więcej) utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź określane 
jest mianem „opasy”. Oznacza to, że opasem może być dorosły buhaj (niekastrowany lub 
wykastrowany), jałówka, wybrakowana krowa mleczna lub krowa „mamka”. W 
przypadku gdy rolnik informuje, że utrzymuje dorosłe opasy (tj. w wieku 2 lat i więcej) 
należy  zawsze dopytać się o płeć tych zwierząt i wpisać dane w odpowiednich wierszach, 
(tj.  w wierszu 10  i/lub 11  i/lub 12  i/lub 13).  
 
• w wierszu 09 - pogłowie buhajów rozpłodowych przeznaczonych do reprodukcji; 
• w wierszu 10 - pogłowie samców przeznaczonych na rzeź (tj. opasów i wolców);  
Wół lub wolec to wykastrowany samiec bydła. 
• w wierszu 11 - pogłowie starszych jałówek, tj. samic, które nie miały jeszcze 

potomstwa, niezależnie od tego, czy przeznaczone są do dalszego chowu 
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(reprodukcji), czy na ubój; 
• w wierszu 12 - pogłowie krów, 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; wliczyć 
należy tu również krowy mleczne, które wybrakowano już z chowu i hodowli i 
przeznaczono je na rzeź, ale pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu; 

• w wierszu 13 - pogłowie krów „mamek”, tj. krów, które ze względu na rasę lub 
odmianę (rasy mięsne lub krzyżówki 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; wliczyć tu należy też krowy „mamki” wybrakowane z chowu i hodowli, 
przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu;  

• w wierszach od 14 do 22, należy zgodnie z zapisami na formularzu, wpisać wielkości 
dotyczące pogłowia trzody chlewnej według grup wagowo-użytkowych, przy czym w 
wierszu 22 – wykazać pogłowie tuczników łącznie z wybrakowanymi już z chowu i 
hodowli lochami (maciorami) oraz knurami (kastrowanymi i niekastrowanymi), które 
przeznaczono na rzeź; 

• w wierszu 23 [w 23 = w (24 + 25 + 28)] - łączną liczbę wszystkich owiec, do których 
zalicza  się jagnięta, jarki (samice owiec, które nie miały jeszcze potomstwa), 
maciorki, tryki, skopy; 

• w wierszu 25 [(w 25 = w (26 + 27)] - łączne pogłowie maciorek owczych, tj. samic, 
które miały już potomstwo oraz samic (nawet tych w wieku poniżej 1 roku), które 
jeszcze nigdy nie rodziły, ale są ciężarne po raz pierwszy;   

• w wierszu  26 - pogłowie maciorek, 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 wierszu 27 - pogłowie maciorek, użytkowanych w innych kierunkach niż kierunek 
mleczny, tj. w kierunku mięsnym (do produkcji jagniąt rzeźnych), wełnistym, 
kożuchowym, futrzarskim; 

• w wierszu 28 - pogłowie pozostałych owiec (dotyczy skopów, tj. wykastrowanych 
samców owiec, przeznaczonych do tuczu, oraz tryków - niekastrowanych samców 
owiec utrzymywanych do reprodukcji); 

• w wierszu 29 [w 29 = w (30 + 32)] - łączną liczbę wszystkich kóz, do których zalicza 
się kozy- samice, kozły, capy (wykastrowane samce) i koźlęta; 

• w wierszu 30 - łączne pogłowie samic kozich, tj. samic, które miały już potomstwo 
oraz samic (nawet tych w wieku poniżej 1 roku), które jeszcze nigdy nie rodziły, ale są 
ciężarne po raz pierwszy; 

•  w wierszu 31 - pogłowie samic kozich (nawet w wieku poniżej 1 roku), które jeszcze 
nigdy nie rodziły, ale są ciężarne po raz pierwszy; 

•  w wierszu 32 - pogłowie pozostałych kóz (koźląt oraz samców kastrowanych i 
niekastrowanych); 

• w wierszu 33 - ogólną liczbę koni (łącznie z kucami, osłami, mułami i osłomułami) 
utrzymywanych w celu uzyskania konkretnych korzyści produkcyjnych (np. 
produkcja żywca rzeźnego, użytkowanie robocze), a także w celach rekreacyjnych. 
Ogólne pogłowie koni obejmuje: źrebięta, młodzież, klacze, ogiery i wałachy; 

Wałach to wykastrowany ogier. 
• w wierszu 34 - pogłowie koni (łącznie z kucami, osłami, mułami i osłomułami) w 



 34

wieku 3 lat i więcej, utrzymywanych w celu uzyskania konkretnych korzyści 
produkcyjnych (np. produkcja żywca rzeźnego, użytkowanie robocze), a także w 
celach rekreacyjnych; 

• w wierszu 35 - [w. 35 = w (36 + 41 + 43 + 44 + 45)] - łączne pogłowie drobiu w 
wieku powyżej 2 tygodni, tj. kur i kogutów, indyków, gęsi, kaczek i drobiu 
pozostałego; 

Jeżeli w dniu badania, w gospodarstwie o dużej skali chowu drobiu (np. ferma 
wielkotowarowa chowu niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów), nie ma na 
stanie drobiu w związku z trwającą właśnie przerwą technologiczną w produkcji, a 
przerwa ta nie przekroczy 8 tygodni, należy wpisać stany drobiu z okresu przed 
opróżnieniem pomieszczeń (kurników). 

 
Na potrzeby badania za chów fermowy przyjęto skalę chowu drobiu kurzego 

co najmniej 500 sztuk, kaczek – 200 sztuk, gęsi – 100 sztuk, indyków – 100 sztuk, 
drobiu pozostałego – 100 sztuk, bez względu na technologię produkcji; 

 
• w wierszu 36 [w 36 = w (37 + 38 + 39 + 40)] - ogólne pogłowie drobiu kurzego w 

wieku powyżej 2 tygodni, obejmujące: kury i koguty dorosłe oraz kurczęta w wieku 
powyżej 2 tygodni, niezależnie od kierunku użytkowania; 

• w wierszu 37 - pogłowie brojlerów kurzych, tj. kurcząt w wieku powyżej 2 tygodni 
przeznaczonych do szybkiego, intensywnego tuczu, trwającego zwykle 6-8 tygodni; 

 
W gospodarstwach rolnych o małym natężeniu chowu drobiu kurzego (tzw. 

chów przydomowy), utrzymywane są głównie kury nioski, które po ustaniu lub 
wyraźnym zmniejszeniu nieśności, przeznaczane są na ubój. Jeżeli w dniu 
badania od kur uzyskiwane są jaja konsumpcyjne, należy ich pogłowie wykazać 
w wierszu 39, natomiast w przypadku ustania nieśności - pogłowie tych kur 
należy wykazać w wierszu 38; 

 
• w wierszu 38 - pogłowie kur i kogutów dorosłych przeznaczonych na rzeź z chowu 

przydomowego; 
• w wierszu 39 - pogłowie kur niosek utrzymywanych na fermach i w chowie 

przydomowym (drobnotowarowym) w celu uzyskania produkcji jaj 
konsumpcyjnych; należy tu wykazać także młode kurki jeszcze nie niosące jaj oraz 
wybrakowane nioski z chowu fermowego, które przeznaczone zostaną na rzeź, ale 
przebywają jeszcze w gospodarstwie rolnym; 

• w wierszu 40 - pogłowie kur niosek utrzymywanych na fermach zarodowych 
(hodowlanych) i reprodukcyjnych w celu uzyskania produkcji jaj wylęgowych. 
Należy tu wykazać także młode kurki jeszcze nie niosące jaj, nioski wybrakowane już 
z hodowli, ale pozostające jeszcze w gospodarstwie, oraz koguty rozpłodowe 
wykorzystywane do krycia niosek; 

• w wierszu 41 - ogólną liczbę indyków w wieku powyżej 2 tygodni, tj. indyczek, 
indorów i indycząt, łącznie z brojlerami indyczymi; 

• w wierszu 42 - pogłowie indyczek w wieku powyżej 2 tygodni utrzymywanych w celu 
uzyskania produkcji jaj wylęgowych. Należy tu wliczyć także indory rozpłodowe 
wykorzystywane do krycia indyczek; 

• w wierszu 43 - liczbę gęsi ogółem w wieku powyżej 2 tygodni, tj. gęsi, gąsiorów i 
gąsiąt, łącznie z brojlerami gęsimi; 

• w wierszu 44 - liczbę kaczek ogółem w wieku powyżej 2 tygodni, tj. kaczek, 
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kaczorów i kacząt, łącznie z brojlerami kaczymi; 
• w wierszu 45 - łącznie ujęte pogłowie innych, nie wymienionych wyżej gatunków 

drobiu w wieku powyżej 2 tygodni, np. strusi, perliczek, przepiórek, pawi, łabędzi i 
innych. Nie należy natomiast ujmować tu ptactwa łownego, np. bażantów, kuropatw, 
niezależnie od dalszego ich przeznaczenia; 

• w wierszu 46 – pogłowie strusi; 
• w wierszu 47 - pogłowie samic króliczych zdolnych do rozrodu; 
• w wierszu 48 - łączną liczbę samic pozostałych gatunków zwierząt futerkowych, 

zdolnych do rozrodu (lisów, norek, nutrii, szynszyli, tchórzofretek i innych); 
• w wierszu 49 - liczbę pni pszczelich (rodzin pszczelich) należących do użytkownika 

gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa domowego, niezależnie od tego, gdzie 
się znajdują w dniu badania, tj. w obrębie gospodarstwa, czy poza nim; 

Pień pszczeli jest to ul z pszczołami i obsiadanym przez nie gniazdem (plastry). 
Zespół pni pszczelich, umieszczony na pasieczysku, nazywamy pasieką. Pasieka nie 
zawsze znajduje się w obrębie gospodarstwa rolnego, może być przenoszona - pasieki 
wędrowne i przenośne - do lasu, na łąki, kwitnące pola i wrzosowiska, w zależności od 
aktualnie wykorzystywanego pożytku. 

• w wierszu 50 - liczbę zwierząt łownych, utrzymywanych w gospodarstwie w celu 
uzyskania żywca rzeźnego  (tj. danieli, saren, dzików, bażantów, kuropatw i innych). 

 
 
DZIAŁ VIII.  CIĄGNIKI 
 

W dziale tym należy spisać liczbę ciągników rolniczych własnych (stanowiących 
wyłączną własność użytkownika gospodarstwa lub członka jego rodziny) i wspólnych 
(będących własnością kilku rolników i użytkowane przez więcej niż jedno 
gospodarstwo). Ciągniki należące do kilku rolników należy spisać u tego rolnika, u 
którego znajdowały się w dniu  1 czerwca 2007 r. Nie należy spisywać ciągników 
znajdujących się w gospodarstwie, które nie są własnością użytkownika 
gospodarstwa.  

W badaniu należy uwzględnić ciągniki sprawne technicznie (nadające się do pracy) 
oraz chwilowo niesprawne, tj. znajdujące się w remoncie lub przeznaczone do naprawy.  

Nie należy spisywać takich ciągników, które są niesprawne dłużej niż rok oraz tych, 
które zostały przeznaczone do kasacji. 
 
Pytanie 1. Czy gospodarstwo posiada ciągniki? 
 

Jest to pytanie sondażowe. W przypadku posiadania przez gospodarstwo ciągników 
należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1 (tak) i przejść do wypełnienia pytania 
2. W przeciwnym przypadku należy wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 2 (nie) i 
przejść do wypełnienia Działu IX. 

 
Pytanie 2.  Jaka jest ogólna liczba ciągników w gospodarstwie i ich moc? 

 
W odpowiedzi na pytanie należy wpisać liczbę ciągników (kołowych dwuosiowych i 

gąsienicowych):  
• w wierszu 1 – wszystkich znajdujących się w gospodarstwie (w.2 do 7),  
• w wierszach 2-7 – w podziale na właściwą moc silnika. 

Jeżeli użytkownik posiada ciągnik własnej konstrukcji, to należy określić przybliżoną  
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jego moc i wpisać go w odpowiedni wiersz. 
Nie należy spisywać ciągników jednoosiowych, używanych często w ogrodnictwie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, że moc ciągnika określana jest w kilowatach - 

kW. Dla ułatwienia  dokonania wpisu w odpowiednim wierszu, w nawiasie podano 
moc w KM. Przedziały mocy w poszczególnych wierszach są lewostronnie zamknięte, 
np. w wierszu 4 (25 – 40 kW) należy wpisać ciągniki, które mają moc od 25,00 do 
39,99 kW. 
Opis podstawowych typów ciągników dostępnych na rynku krajowym znajduje się 
w załączniku 2 do instrukcji. 
INFORMACJE  DODATKOWE 
 
DZIAŁ IX.  ZUŻYCIE  NAWOZÓW 
 
Pytanie 1.  Czy w roku gospodarczym 2006/2007 stosowano nawozy mineralne i/lub 

wapniowe?  
 

W przypadku stosowania w gospodarstwie w/w nawozów w okresie od 1 lipca 
2006 r. do 30 czerwca 2007 r. należy  wpisać X w kratkę oznaczoną symbolem 1 (tak) i 
przejść do wypełnienia pytania 2. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć X w 
kratce z symbolem 2 (nie) i przejść do wypełnienia pyt. 3. 
 
Pytanie 2.  Jaka ilość nawozów mineralnych została zużyta w gospodarstwie na 

użytki rolne w dobrej kulturze? 
 

W poszczególnych wierszach należy wpisać ilość zużytych nawozów mineralnych 
i/lub wapniowych w masie towarowej, w decytonach (1 dt=1q=100kg) z jednym 
miejscem po przecinku: 
• w wierszach 01 – 05 nawozy azotowe wymienione z nazwy o odpowiedniej 

zawartości procentowej azotu (N), 
• w wierszu 06 – inne nawozy azotowe nie wymienione w wierszach 01-05 o 

zawartości azotu około 10%, 
• w wierszach 07 – 11 nawozy fosforowe wymienione z nazwy o odpowiedniej 

zawartości procentowej fosforu (P2O5), 
• w wierszach 12 – 15 nawozy potasowe wymienione z nazwy o odpowiedniej 

zawartości procentowej potasu (K2O), 
• w wierszu 16 - inne nawozy potasowe nie wymienione w wierszach 12-15 o 

zawartości potasu około 30%, 
• w wierszach 17 – 20  nawozy wapniowe wymienione z nazwy o odpowiedniej 

zawartości procentowej tlenku wapnia (CaO), 
• w wierszach 21 – 33 nawozy wieloskładnikowe wymienione z nazwy o odpowiedniej 

zawartości procentowej dwóch lub trzech składników, 
• w wierszach 34 i 35 inne nawozy wieloskładnikowe nie wymienione w wierszach 21-

33 o wymienionej zawartości procentowej składników. 
 
Uwagi: 

 jeżeli w gospodarstwie stosowano nawóz nie wymieniony z nazwy w 
kwestionariuszu i o innej zawartości procentowej składnika niż wiersz „inne” należy 
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zapisać jego ilość w tym wierszu, który reprezentuje taką samą lub podobną 
zawartość procentową czystego składnika.  

 w przypadku zastosowania nawozu płynnego (wiersz 03) należy przyjąć 100 l = 1,3 
dt, tj. 130 kg. 

 jeśli zastosowano nawożenie na powierzchnię użytków rolnych, które odsprzedano 
lub wydzierżawiono przed końcem okresu sprawozdawczego, należy wykazać ilość 
tych nawozów w formularzu.    

 
 

Pytanie 3. Ile nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego zużyto w 
gospodarstwie ? 

  
   Należy podać : 

• w wierszu 1  - ilość zużytego obornika w dt;  
• w wierszu 2 – ilość zużytej gnojówki w m3; 
Gnojówką nazywamy  przefermentowany w zbiorniku mocz zwierząt. 
• w wierszu 3 – ilość zużytej gnojowicy w m3. 
Gnojowicą nazywamy przefermentowaną mieszaninę kału i moczu zwierząt 
gospodarskich z wodą. 
 
       Średnie zużycie nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego na 1 ha UR 
wynosi około 3,0-3,5 tony obornika, 6,0 m3 gnojówki i 2,0 m3  gnojowicy. 
 
Wykaz  nawozów  mineralnych z procentową  zawartością  pierwiastków  głównych  
N, P, K, Ca znajduje się w załączniku 3 do instrukcji. 
 
 
DZIAŁ X.  CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY ORAZ DZIERŻAWY UŻYTKÓW     

ROLNYCH PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ  
ROLNICZĄ  W  II  KWARTALE  2007  R. 

 
Informacje o cenach zakupu/sprzedaży i dzierżawy należy zebrać tylko dla transakcji 

zawartych w okresie marzec – czerwiec 2007 r. 
W przypadku dzierżaw należy podać roczną opłatę za dzierżawiony grunt. 
Jeżeli w II kwartale 2007 r. badane gospodarstwo nie kupowało/sprzedawało 

użytków rolnych ani ich nie dzierżawiło, to można wpisać, o ile jest znana rolnikowi, 
najczęściej występującą cenę w transakcjach zawartych w sąsiedztwie. 

W przypadku, gdy przedmiotem transakcji były użytki rolne składające się z ziemi o 
różnych klasach bonitacyjnych i nie jest znana ich wartość, tylko znana jest wartość 
transakcji ogółem za użytki rolne, to należy wpisać cenę przeważającej klasy gruntów. 

Wszystkie ceny należy podać w pełnych złotych. 
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Załącznik  1 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1) 

z dnia 12 marca 2007 r 

 w sprawie minimalnych norm 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do 
gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1. Grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli: 

1)   w przypadku gruntów ornych — jest na nich prowadzona uprawa roślin lub ugorowanie; 
2)  w przypadku łąk — okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w 

terminie do dnia 31 lipca, z tym że w przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku o 
przyznanie: 
a) płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu 

zwierząt — okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w 
terminie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i 
poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, 

b) pomocy finansowej w ramach działania płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz 
związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej — okrywa roślinna jest na nich 
koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 

c) pomocy finansowej w ramach działania: program rolnośrodowiskowy — okrywa roślinna 
jest na nich koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

3)  w przypadku pastwisk — są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw lub 
okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, 
z tym że w przypadku pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie: 
a) pomocy finansowej w ramach działania płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz 

związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej — okrywa roślinna jest na nich 
koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 

b) pomocy finansowej w ramach działania: program rolnośrodowiskowy — okrywa roślinna 
jest na nich koszona i usuwana w terminie określonym w przepisach o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 



 39

2. W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° grunty te nie 
powinny być: 

1) wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku; 
2) utrzymywane jako ugór czarny. 
 
3. Na gruntach ornych, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych pod uprawę roślin 

wieloletnich: 
1) powinna być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo 
2) uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową. 
 

 
 
§ 2. Uznaje się, że grunt orny byt ugorowany, jeżeli grunt ten podlegał co najmniej raz w 

roku, w terminie do dnia 31 lipca: 
1)   koszeniu lub 
2) innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się 
chwastów. 
 

§ 3. 1. Zabrania się wypalania gruntów rolnych. 
2.  Zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie 

wysycenia profilu glebowego wodą. 
 

§ 4. Grunty rolne, o których mowa w § 1, nie powinny być porośnięte drzewami i 
krzewami, z wyjątkiem: 
1)  drzew i krzewów: 

a) niepodlegających wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, 
b) mających znaczenie dla ochrony wód i gleb, 
c) niewpływających na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną; 

2) gruntów, na których są prowadzone plantacje wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do 
wyplatania; 

3) gruntów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, które mogą być porośnięte 
pojedynczymi drzewami i krzewami, o ile nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach 
produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar; 

4) plantacji   zagajników   o   krótkiej   rotacji (CN ex 0602 90 41) wykorzystywanych na cele 
energetyczne. 

 
§ 5. 1. Plantacje zagajników o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41) wykorzystywanych na 

cele energetyczne uznaje się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli: 
1) są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym; 
2) ich zbiór następuje w cyklu maksymalnie czteroletnim; 
3) są położone: 

a) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub 
użytkowanej jako grunt leśny, 

b) 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż określony w lit. a. 
2. Powierzchnię wyznaczoną przez granicę sąsiedniej dziatki gruntu oraz granicę plantacji, o 

której mowa w ust. 1, wlicza się do powierzchni działki rolnej pod tą plantacją i uznaje za 
utrzymywaną zgodnie z normami. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gruntów, na których są prowadzone plantacje wierzby (Salix 
sp.) wykorzystywanej do wyplatania. 
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§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 
r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej 
(Dz. U. Nr 65, poz. 600 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 326 i Nr 80, poz. 702). 
 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski 

 
 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 
oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244). 
 
 
 
 
 

Załącznik 2
Parametry techniczne ciągników dostarczanych na rynek krajowy 

   
Model Moc kW/KM Model Moc kW/KM Model Moc kW/KM 

      
ZPC URSUS S.A.  

2812 28/38 6014 60/82 1614 115/156 
3502 34.6/47 912 57.5/78 1042 66/90 
3512 34.6/47 914 57.5/78 1044 66/90 
3514 34.6/47 932 57.5/78 1134 72/98 
4512 44.1/60 934 57.5/78 1232 85/116 
4514 44.1/60 1012 72/98 1234 85/116 
5312 52.2/71 1014 72/98 1634 115/156 
5314 52.2/71 1222 85/116 1734 125/170 
6012 60/82 1224 85/116   

    
LEDA Sp. z o.o.  FARM - MOT Sp. z o.o.  

T-25A 19.5/26.6 250D 17.8/24  
T-30A-80 22/30 ESCORT 335 22/30  
LTZ-56A 37/50.3  
LTZ-56A 42.4/57.6  

   
MOTO - ZETOR POLSKA  

3321 33.1/45 5321 46/62.6 7341 58/78.9 
3321 33.1/45 5340 46/62.6 9540 67.5/91.8 
3340 33.1/45 5341 47/63.9 10540 75.5/102 
5320 46/62.6 7340 57/77.5   

   
SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o.  
SAME   

Solaris 25 18.5/25 Golden 60 44/60 Silver 90 66/90 
Solaris 35 25.5/35 Golden 85 63/85 Silver 100.4 74/100 
Solaris 45 31/43 Argon 50 37/50 Antares 110 77/105 

Vignre On 62 44/60 Argon 60 44/60 Antares 130 89/121 
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Vigner On 75 55/75  Argon 70 51.5/70 Titan 160 117/159 
Frutteto 6011 44/60 Dorado 60 44/60 Titan 190 139/189 
Frutteto 7511 55/75 Dorado 70 51/70 Same 265 194/263 
Frutteto 8511 63/85 Silver 80 59/80   

DEUTZ-FAHR   
Agrokid 4.35 18.5/25 Agro-tron  100 70/95 Agro-tron 200 147/200 
Agrokid 4.45 31/43 Agro-tron 150 107/145 Agro-star 6.81 140/190 
Agroplus 75 56/76 Agro-tron 160 118/160 Agro-tron 230 169/230 
Agroplus 85 63/86 Agro-tron 170 129/175 Agro-tron 260 191/260 
Agroplus 95 69/95  

  
LAMBORGHINI  

Runner 250 18.5/25 Agile 990-S 65/88 Premium 950 70/95 
Runner 350 25.5/35 Crono 554-50 37/50 Premium 1050 76/103 
Runner 450 31/43 Crono 564-60 44/60 Formuła115 79/107 
660 F/Plus 44/60 Crono 574-70 51.5/70 Formuła 135 93/107 
775 F/Plus 55/75 Sprint 60 44/60 165 Racing 121/165 
990/F/Plus 63/85 Sprint 70  52/71 190 Racing 139/189 

Agile 660-V 44/60 Premium 850 63/85 Traction 240 176/240 
      

FARMA  
Sp. z o. o. 

 ROLIMPEX 
S.A. 

PETRON-NEW-HOLLAND 

MF 8140  117. 7/160 8100 136/185 4635 44/60 
MF 8150 132.4/180 8200 155/210 4835 48/65 
MF 8160 147.1/200 8300 170/230 5635 56/75 
MF 8179 169.1/230 8400 191/260 6635 63/85 
MF 9240 176.5/240 7635 70/95 

   
PRONAR Sp. z o.o.  

MTZ 320 25.4/34.5 MTZ 82 60/81 MTZ 1025 77/105 
MTZ 320A 25.4/34.5 MTZ 82TS 66.5/90 ZTS 16245 

SUPER 
114.5/155.7 
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Załącznik  3 

Wykaz nawozów mineralnych  
z procentową zawartością pierwiastków głównych  N,P,K,Ca 

Zawartość pierwiastków głównych (N, P, K, Ca) Rodzaj i nazwa nawozu 
%N %P2O5 %K2O %CaO 

Nawozy azotowe 
Mocznik nawozowy 46 x x x 
Siarczan amonowy I lub II 21,0 lub 20,8 x x x 
Saletra amonowa 34 x x x 
Saletrzak 27,5 x x x 
Salmag GM 27,5 x x x 
Salmag z siarką 13,5 x x x 
Roztwór saletrzano-mocznikowy 32, 30,28 x x x 
Woda amoniakalna 20 x x x 
Azotan magnezowy 7,1 lub 10,5 x x x 
Nawozy fosforowe  
Superfosfat potrójny granulowany x 46 x x 
Superfosfat potrójny granulowany 
borowany x 44 x x 
Superfosfat prosty granulowany x 20 lub 19 x x 
Superfosfat prosty pylisty x 19 lub 18 x x 
Superfosfat prosty pylisty, magnezowy x 15 lub 14 x x 
Superfosfat prosty granulowany, 
magnezowy x 14 x x 
Superfosfat prosty z borem granulowany x 20 x x 
Mączka fosforytowa x 29 x x 
Mączka kostna bębnowa x 10 x x 
Mączka kostna odklejona x 30 x x 
Nawozy potasowe  
Sole potasowe pyliste i granulowane x x 58 lub 60 x 
Siarczan potasu x x 52 x 
Hortisul (siarczan potasu z dodatkiem 
siarki) x x 52 x 
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Patentkali (kalimagnezja) x x 30 x 
Magnezja-kainit x x 11 x 
Kamex x x 40 x 
Nawozy wapniowe  
Nawóz wapniowy tlenkowy x x x od 50 do 80 
Wapno magnezowo-tlenkowe x x x 75
Wapno magnezowe tlenkowe z dolomitu 
praż. x x x 65
Wapno magnezowe tlenkowe produkt 
uboczny z hutnictwa żelaza x x x 45
Wapno magnezowe tlenkowe produkt 
uboczny z huty cynku x x x 50
Nawóz wapniowy węglanowy x x x 50-54
Nawóz węglanowy kredowy x x x 45
Nawóz wapniowy węglanowy kreda 
naturalna x x x 40
Wapno defekacyjne x x x 20
Dolovit CM nawóz wapniowo-magnezowy, 
węglanowy x x x 30
Nawóz wapniowo-magnezowy, węglanowy x x x 50
Nawóz wapniowo-magnezowy x x x 45
Nawozy wieloskładnikowe 
Amofoska NPK/S 4,0 16,0 18,0 x 
Amofoska NPK/S 4,0 10,0 28,0 x 
Amofoska NPK/S B 4,0 10,0 28,0 x 
Nawóz NPKMg granulowany (Lubofoska) 4,0 12,0 12,0 x 
Lubofoska z borem 4,0 12,0 12,0 x 
Unifoska J 4,0 11,5 11,5 x 
Mieszanka FAMP "OZ" 4,0 12,0 8,0 x 
Polifosfat J 4,0 12,0 10,0 x 
Polifosfat K 4,0 20,0 30,0 x 
Nawóz NPK 4,0 11,0 11,0 x 
Wrofoska III 4,5 19,0 38,0 x 
Nawozy wieloskładnikowe 
Polimag 305  5,0 16,0 24,0 x 
Wrofoska II 5,0 22,5 34,0 x 
Unifoska R 5,5 8,0 16,0 x 
Polifoska 6 6,0 20,0 30,0 x 
Polimag 306 6,0 19,0 19,0 x 
Superfosamon J 6,5 12,5 x x 
Wrofoska I 6,5 28,0 28,0 x 
Tarnosol 7,5 x x x 
Polifoska 8 8,0 24,0 24,0 x 
Nawóz NPKMg 8,0 8,0 8,0 x 
Unifoska W 8,5 8,5 8,5 x 
Polimag 309 9,0 17,0 12,0 x 
Amofoska NPK/S 10,0 9,0 12,0 x 
Polifoska 11 11,0 22,0 16,0 x 
Unifoska magnezowana B 12,0 5,0 6,0 x 
Mieszanka FAMP "4" 12,0 6,0 6,0 x 
Nawóz NPKMg 12,0 5,0 5,0 x 
Superfosamon W 12,5 6,5 x x 
Unifoska Z 12,5 5,0 6,5 x 
Polifosfat A 13,0 15,0 15,0 x 
Polidab NP14-52 14,0 52,0 x x 
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Polifoska 15 15,0 15,0 15,0 x 
Fosforan amonu (Polidab NP18-46) 18,0 46,0 x x 
Nawóz PK 11,0 lub 14,0 22,0 x x 
Agrafoska okopowa x 16,0 36,0 x 
Agrafoska zbożowo-okopowa x 21,0 32,0 x 
Agrafoska zbożowa x 24,0 24,0 x 
Nawóz PKMg pylisty x 13,0 13,0 x 
Nawóz PKMg z borem pylisty x 12,0 18,0 x 
Fosmag pylisty x 14,0 x x 
Fosmag granulowany x 15,0 x x 
Potafoska magnezowana  x 13,0 13,0 x 
Potafoska magnezowana z borem x 13,0 13,0 x 
Mieszanka PKMg x 11,0 18,0 x 
Mieszanka PKMg "B" x 11,0 18,0 x 
Kalifosfat  x 14,0 14,0 x 
Super Kalifosfat  x 11,0 22,0 x 
Nawóz granulowany PKMg  x 10,0 20,0 x 
Saletra potasowa 13,7 x 46,0   
Nawozy ogrodnicze 
Nowokont 1,4 0,6 2,2 x 
Florovit 3,0 0,69 2,4 x 
Rolsad 2000 4,5 9,1 9,1 x 
Nawóz mineralno-organiczny Eko-Plon 5,0 3,0 6,0 x 
Mis 4 7,5 15,0 15,0 x 
Atut 2002 8,8 4,0 12,3 x 
Rolsad 2001 9,3 4,6 9,3 x 
Mis 3 10,2 8,1 15,3 x 
Fruktus 2 13,5 5,0 20,0 x 
Azofoska 13,6 6,4 19,1 x 
Fruktus 1 17,0 8,5 17,0 x 
Vitaflor 1 9,5 14,5 28,5 x 
Mikroflor 1 19,5 x 19,5 x 
Flora  8,2 12,4 23,1 x 
Vitaflor 2 13,5 16,5 34,0 x 
Mikroflor 2 23,0 x 23,0 x 

 
 


