ANKIETOWE
BADANIA ROLNE

Urząd Statystyczny
w Rzeszowie

REALIZOWANE PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W DNIACH
OD 1 CZERWCA DO 29 LIPCA 2016 R.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304 z późn. zm.) Główny Urząd Statystyczny realizuje
w wylosowanych gospodarstwach w dniach od 1 czerwca do 29 lipca następujące badania:

Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

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 także do kształtowania
polityki rolnej i żywnościowej kraju.
W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:
- użytkowaniu gruntów,
- powierzchni upraw głównych ziemiopłodów,
- pogłowiu zwierząt gospodarskich,
- wyposażeniu gospodarstw rolnych w ciągniki,
- zużyciu nawozów i ochronie roślin,
- wieku i wykształceniu kierującego gospodarstwem rolnym,
- liczbie pracujących i czasie ich pracy,
- strukturze dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego,
- cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych.

METODY ZBIERANIA DANYCH
Badania realizowane będą na formularzu elektronicznym z zastosowaniem 3 metod zbierania danych:
- metodą CAII - poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu
w dniach od 1 do 9 czerwca.
- metodą CATI - wywiad telefoniczny, teleankieterzy dzwonić będą w godzinach 7.00 - 20.00
w dniach od 10 czerwca do 22 lipca.
- metodą CAPI - wywiadu bezpośredniego w gospodarstwie z respondentem przez ankietera
wyposażonego w urządzenie przenośne (tablet) w dniach od 10 czerwca do 29 lipca.
Ankieter, który odwiedzi gospodarstwo będzie posiadał legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia
badań wystawione przez dyrektora Urzędu Statystycznego.
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279 99 99
(czynny w okresie trwania badania - opłata zgodna z taryfą operatora).

OBOWIĄZEK I TAJEMNICA STATYSTYCZNA
Badania mają charakter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej oraz ww. rozporządzenia. Jednocześnie wszystkie zbierane i gromadzone
w badaniach statystycznych dane jednostkowe są objęte tajemnicą statystyczną zgodnie z art. tej
ustawy, co oznacza, że są poufne i podlegają szczególnej ochronie oraz, że będą wykorzystywane
wyłącznie przez służby statystyki publicznej w celu przygotowania zestawień zbiorczych.

