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

ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA
Opinie użytkowników gospodarstw rolnych o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się sytuacji ogólnej gospodarstwa
rolnego, opłacalności produkcji rolnej oraz popytu. Ocena zmian sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych.

Sprawdź Symbol badania:wzory formularzy AK-R

REALIZACJABADANIA
Na terenie województwa śląskiego badanie realizują
ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu
Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada
legitymację służbową oraz upoważnienie do przepro-
wadzania badań ankietowych.

Sprawdź wzory dokumentów

METODAPOZYSKANIAINFORMACJI
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego
przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefo-
nicznego przeprowadzonego przez teleankietera
z respondentem.

CEL I ZNACZENIE BADANIA
Dostarczenie informacji o ocenach dokonywanych przez rolników dotyczących aktualnej i przewidywanej sytuacji
gospodarstw rolnych. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do
opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji
produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania kierunków zmian.
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Podstawa prawna

Do badania wylosowano
1793 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

MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGOSPISANIA SIĘPRZEZ INTERNET15 2016 r.– 29 lipca

Wywiad telefoniczny (CATI)

Przekazanie danych przez Internet (CAII)
15 – 18.07 - osoby fizyczne
15 – 25.07 - jednostki sprawozdawcze

19 – 29.07 - osoby fizyczne
26 – 29.07 - jednostki sprawozdawcze

https://rolnictwo.stat.gov.pl

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

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

