
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-

ZW-B) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 
(formularz R-ZW-S) - II edycja 2021 

  

    
Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że w dniach od 1 grudnia do 23 

grudnia 2021 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone badania: Badanie 
pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B) oraz 

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Badanie 
realizowane będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. 2020 
poz. 2062, z późn. zm.), w wylosowanych gospodarstwach rolnych, według ustalonej 

metodologii. Państwa gospodarstwo mogło zostać wylosowane do obu z wyżej 

wymienionych badań lub do jednego z nich. 
  

  
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa potrzebom, istnieje możliwość 

samodzielnego wypełnienia ankiety przez Internet. Główny Urząd Statystyczny 
przygotował na stronie internetowej https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-

gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badania-rolnicze/  odpowiednią aplikację, do której 
można wejść po wprowadzeniu loginu, wysłanego Państwu w Liście Prezesa GUS. Login 

znajdą Państwo w jego dolnym, lewym rogu. 

  
Z tej formy przekazania danych będzie można skorzystać w terminie od 1 do 

5 grudnia br., po tym terminie, od 6 do 23 grudnia br., będą się z Państwem 
kontaktować telefonicznie – ankieterzy statystyczni. 

  
Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące badania lub będą chcieli potwierdzić 

tożsamość ankietera zachęcamy do skorzystania z Infolinii Statystycznej pod numerem 
telefonu 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia będzie czynna w 

dniach 1 grudnia - 23 grudnia w godz. 8:00-18:00. Tożsamość ankietera można 

również sprawdzić korzystając z aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera”, dostępnej na 
stronie GUS: https://sa.stat.gov.pl/formularz/. 

  
Zakres zbieranych danych na formularzach R-ZW-B i R-ZW-S zamieszczony został na 

stronie internetowej: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/index.htm 
  

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w trakcie badania są objęte ścisłą tajemnicą 
statystyczną oraz zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań 

statystycznych. 

  
Jednocześnie przesyłamy Państwu adres do elektronicznych wersji publikacji 

opracowanych na podstawie danych zebranych w poprzednich edycjach badań rolniczych: 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/   

  
  

Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami 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 (zwanego RODO). 
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne 

na stronie internetowej http://stat.gov.pl/rodo/. 
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