
MIEJ WPŁYW NA WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH !
Zapraszamy do udziału w badaniu, z góry dziękujemy za współpracę z naszymi ankieterami

ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA
Pytania w formularzach dotyczą sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, struktury dochodów
gospodarstwa rolnego, pogłowia zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń oraz ciągników użytkowanych
w gospodarstwie, zużycia nawozów oraz ochrony roślin, a także aktywności ekonomicznej członków gospodarstw oraz
zagadnień ekologicznych.

Sprawdź Symbol badania:wzory formularzy R-SGR, R-ZW-B, R-ZW-S

POUFNOŚĆ INFORMACJI
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy
z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one
wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień
zbiorczych i analiz statystycznych.

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ANKIETERA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

�32 77 91 291, 695 255 244
e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

REALIZACJABADANIA
Na terenie województwa śląskiego badanie realizują
ankieterzy statystyki publicznej posiadający legitymację
służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań
ankietowych wystawione przez Urząd Statystyczny
w Katowicach.

Sprawdź wzory dokumentów

METODAPOZYSKANIAINFORMACJI
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego
przekazania danych przez Internet, wywiadu
telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera
z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu ankietera
z respondentem (ze wspomaganiem komputerowym).

CEL I ZNACZENIE BADANIA
Pozyskanie danych do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenia
Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Wyniki badania posłużą również do kształtowania polityki żywnościowej
państwa i pozwolą na analizę zmian, jakie zachodzą w rolnictwie w okresie po Powszechnym Spisie Rolnym 2002.

Podstawa prawna

Do badania wylosowano
11625 gospodarstw rolnych

w województwie śląskim

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami)

przeprowadzane zgodnie z Programem Badań Statystycznych
Statystyki Publicznej na 2016 rok

1 czerwca 2016 r.– 29 lipca

Wywiad telefoniczny (CATI)

Przekazanie danych przez Internet (CAII)

ś

01.06 – 09.06 - osoby fizyczne
01.06 – 30.06 - jednostki sprawozdawcze

10.06 – 22.07 - osoby fizyczne
01.07 – 29.07 - jednostki sprawozdawcze

10.06 – 29.07 - osoby fizyczne
Wywiad bezpo redni (CAPI)

MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGOSPISANIA SIĘPRZEZ INTERNET
https://rolnictwo.stat.gov.pl

Numer infolinii:
22 279 99 99

Numer infolinii:

BADANIA
ANKIETOWE

URZĄD STATYSTYCZNY
W KATOWICACH

ANKIETER US
MO ...ŻE ZAPUKAC DO DRZWI

ANKIETER US
MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI ...

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH (R-SGR)

BADANIE POGŁOWIA BYDŁA, OWIEC DROBIU ORAZ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ (R-ZW-B)

BADANIE POGŁOWIA ŚWIŃ ORAZ PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO (R-ZW-S)

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH (R-SGR)

BADANIE POGŁOWIA BYDŁA, OWIEC DROBIU ORAZ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ (R-ZW-B)

BADANIE POGŁOWIA ŚWIŃ ORAZ PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO (R-ZW-S)

Badanie ma , obowiązek wynika z ustawy o statystyce publicznejcharakter obowiązkowy

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/harmonogram.htm
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/Ankiety/R-SGR.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/Ankiety/R-ZW-B.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/Ankiety/R-ZW-S.pdf
http://katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/

