URZĄD STATYSTYCZNY
W KATOWICACH

BADANIA
ANKIETOWE

ANKIETER US
MOŻE
MOŻE ZAPUKAĆ
ZAPUKAC DO DRZWI ...
BADANIE POGŁOWIA ŚWIŃ
ORAZ PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO (I edycja)
01 – 18 marca 2016 r.
Przekazanie danych przez Internet (CAII)
01 – 03.03 - osoby fizyczne
01 – 10.03 - jednostki sprawozdawcze
Wywiad telefoniczny (CATI)
04 – 18.03 - osoby fizyczne
11 – 18.03 - jednostki sprawozdawcze

MOŻLIWO
ŚĆ SAMO
DZIELNE
SPISANI
GO
A SIĘ
PRZEZ I
NTERNET

https://roln

Wywiad bezpośredni (CAPI)
04 – 18.03 - osoby fizyczne

Do badania wylosowano
1542 gospodarstw rolnych
w województwie śląskim

ictwo.stat.

gov.pl

Podstawa prawna
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

CEL I ZNACZENIE BADANIA
Celem badania jest ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych. Zgromadzone dane służą
do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a wyniki wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach
wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach.
ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA
Pytania w formularzu dotyczą stanu pogłowia świń wg stanu na 1 marca 2016 r. oraz cen zakupu, sprzedaży i dzierżawy
użytków rolnych przeznaczonych na działalność rolniczą.
Sprawdź wzory formularzy
METODA POZYSKANIA INFORMACJI
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego
przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera
z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu
z respondentem (ze wspomaganiem komputerowym).

Symbol badania: R-ZW-S
REALIZACJA BADANIA
Na terenie województwa śląskiego badanie realizują
ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu
Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada
legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.
Sprawdź wzory dokumentów

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

INFOLINIA
( 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynna w godzinach 8-18)
Informacje o badaniu, pomoc przy samodzielnym wypełnianiu formularza przez Internet oraz potwierdzenie tożsamości
ankietera.

Zapraszamy do udziału w badaniu, z góry dziękujemy za współpracę z naszymi ankieterami

MIEJ WPŁYW NA WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH !

