
ANKIETOWE
BADANIA ROLNE

Badania realizowane są trzema metodami:

 Internet - użytkownik  gospodarstwa  rolnego będzie mógł samodzielnie wypełnić

       ankietę  na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl w przygotowanej aplikacji 

       po uprzednim wprowadzeniu loginu, który jest podany w lewym dolnym rogu

       listu Prezesa,

v Telefon  - wywiad  telefoniczny realizowany  przez teleankieterów GUS,

v Ankieter - wywiad bezpośredni z respondentem w gospodarstwie rolnym.

v  

W jaki sposób zbierane są dane?

Ankieter jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w Lublinie, który posiada legitymację 

do przeprowadzenia badania, wystawione przez Dyrektora Urzędu. Wyposażony jest w urządzenie przenośne

(tablet), zaopatrzone w specjalistyczne oprogramowanie,  wspomagające realizację wywiadu.

Tożsamość teleankietera i ankietera można potwierdzić dzwoniąc 

oraz upoważnienie 

 na numer infolinii: 

(czynny w godz. 8.00-18.00 w okresie trwania badania).

(22) 279 99 99

Kim jest ankieter?

 

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w rolniczych badaniach ankietowych. 

                                                    W 2018 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu: 
1 czerwca – 10 lipca 

16 – 31 lipca

üCzerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR), 

üBadanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),

üAnkieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),

üBadanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),

10 – 22 sierpnia 

5 – 20 listopada

30 listopada – 21 grudnia

üBadanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb),

üBadanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw),

üBadanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),

üBadanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

WT

Jaki jest cel badań?

Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane 

do analiz  zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny 

ogólnej sytuacji  w rolnictwie. Otrzymane wyniki  posłużą do kształtowania 

polityki rolnej i żywnościowej kraju. 

W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o: 

-  powierzchni gospodarstwa rolnego, w tym powierzchni upraw rolnych,

-  powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami,

-  pogłowiu zwierząt gospodarskich, 

-  zużyciu nawozów i ochronie roślin,

-  cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych, 

-  aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,

-  plonach niektórych roślin uprawnych.

Obowiązek i tajemnica statystyczna
Badania mają . Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Wszystkie dane indywidualne uzyskane w trakcie 

badania są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane tylko i wyłącznie do zbiorczych

opracowań statystycznych.

charakter obowiązkowy

Zebrane dane są upowszechniane w formie publikacji papierowych, a także dostępne na stronie

internetowej GUS w formie elektronicznej i w Banku Danych Lokalnych. Korzystają z nich nie tylko 

organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których dane te mogą być

wskazówką w podejmowaniu decyzji gospodarczych. 

Gdzie można znaleźć wyniki badań?
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