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Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB 
ul. Świętokrzyska 20 
00–002 Warszawa 
faks: +48 22 827 19 60 
E-mail: portal@fadn.pl;  www.fadn.pl 

PW_ES6: 
└──┴──┘ 

PW_TF8: 
└──┴──┘ 

Ankieta dot. rozmiarów działalności rolniczej w roku:  ...  
└──┴──┴──┴──┘ 

Część 1. Informacje ogólne 
Region:  

A – lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. 

B – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, wielkopolskie. 

C – lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie. 

D – małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. 
IDENTYFIKATOR GOSPODARSTWA ROLNEGO: 

Forma prawna gospodarstwa: 
Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa 
(NIG): REGON: Inny identyfikator: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
1 - indywidualne gospodarstwo rolne; 
9 - pozostałe formy (np. os. prawna). └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

Biuro rachunkowe: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ 

Imię i nazwisko pracownika biura rachunkowego: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ 

Imię i nazwisko rolnika/nazwa przedsiębiorstwa: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ 
Miejscowość: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
Kod pocztowy: Poczta: 

└──┴──┘-└──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
Nr telefonu z kierunkowym: E-mail: 

└──┴──┴──┘-└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

Część 2. Pytania dot. rozmiarów działalności produkcji zwierzęcej 

Nazwa działalności J.m. Kod Ilość zwierząt 

Koniowate szt. J01  

Byczki i jałówki poniżej 1 roku szt. J02  

Byczki w wieku 1 i poniżej 2 lat szt. J03  

Jałówki w wieku 1 i poniżej 2 lat szt. J04  

Byki w wieku 2 lat i starsze szt. J05  

Jałówki w wieku 2 lat i starsze szt. J06  

Krowy mleczne szt. J07  

Pozostałe krowy szt. J08  

Owce maciorki szt. J09A  

Pozostałe owce szt. J09B  

Kozy, samice hodowlane szt. J10A  

Pozostałe kozy szt. J10B  

Prosięta o wadze do 20 kg szt. J11  

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kg i więcej szt. J12  

Pozostała trzoda chlewna szt. J13  

Brojlery kurze 100 szt. J14  

Kury nioski 100 szt. J15  

Inny drób 100 szt. J16  

Króliki, samice hodowlane szt. J17  

Pnie pszczele rój J18  
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Część 3. Pytania dot. rozmiarów działalności produkcji roślinnej 

Nazwa działalności J.m. Kod Powierzchnia 

Pszenica zwyczajna i orkisz ha D01  

Żyto ha D03  

Jęczmień ha D04  

Owies ha D05  

Kukurydza na ziarno ha D06  

Pozostałe zboża na ziarno ha D08  

Strączkowe jadalne i pastewne na nasiona 
(łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbożowo-strączkowymi) 

ha D09  

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i sadzeniaki) ha D10  

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych) ha D11  

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych) ha D12  

Tytoń ha D23  

Chmiel ha D24  

Rzepak i rzepik ha D26  

Słonecznik ha D27  

Soja oleista ha D28  

Inne rośliny oleiste ha D30  

Rośliny lecznicze, przyprawowe i aromatyczne ha D34  

Inne rośliny przemysłowe ha D35  

Warzywa, melony i truskawki w płodozmianie z uprawami rolnymi 
(w tym pod niskimi osłonami) 

ha D14A  

Warzywa, melony i truskawki w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi 
(w tym pod niskimi osłonami) 

ha D14B  

Warzywa, melony i truskawki pod wysokimi osłonami ha D15  

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych) na gruntach 
ornych 

ha D16  

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych) pod wysokimi 
osłonami 

ha D17  

Trawy w uprawie polowej na zielonkę ha D18A  

Kukurydza na zielonkę ha D18B1  

Strączkowe na zielonkę ha D18B1_2  

Pozostałe uprawy pastewne na zielonkę ha D18B2_3  

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych ha D19  

Pozostałe uprawy na gruntach ornych ha D20  

Grunty ugorowane bez dopłat ha D21  

Grunty ugorowane objęte dopłatami, nieużytkowane gospodarczo ha I08AD22  

Łąki i pastwiska trwałe, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu ha F01  

Nieuprawiane tereny do wypasu ha F02  

Sady i plantacje owoców jagodowych ha G01  

Szkółki ha G05  

Inne uprawy trwałe ha G06  

Uprawy grzybów 100 m
2
 I02  

 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Instytut) informuje, iż przetwarza i wykorzystuje dane osobowe, w tym rachunkowe gospodarstw 

rolnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest: określanie rocznych dochodów w gospodarstwach rolnych, dokonywanie analizy ekonomicznej gospodarstw 
rolnych oraz oceny sytuacji w rolnictwie i na rynkach rolnych. Dane rachunkowe zebrane z gospodarstw rolnych mogą być wykorzystywane tylko do ww. celów. Dane rachunkowe nie mogą 

być wykorzystywane do celów podatkowych. Dane osobowe posiadaczy gospodarstw rolnych są chronione na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 
Podstawa prawna:  art. 1, art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz.U z 2001 r. Nr 3 poz. 20 

z późn. zm.); art. 6 ust. 1 pkt. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”). 

Szczegółowe informacje na stronie www.fadn.pl w broszurze „FADN i Polski FADN” E. Grzybowska. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie tj.: zbieranie i udostępnienie danych osobowych i rachunkowych zawartych w kwestionariuszu ankiety dla wyżej wymienionych celów. 

  ............................................................................  
(data i podpis)  


