1 czerwca – 29 lipca 2016 r.
Metody pozyskiwania danych
R-SGR Badanie struktury gospodarstw rolnych
dostarcza wnikliwych informacji dotyczących liczby gospodarstw rolnych, wieku
i wykształcenia osób kierujących gospodarstwem rolnym, struktury dochodów
gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, użytkowania
gruntów, powierzchni upraw głównych ziemiopłodów, pogłowia zwierząt
gospodarskich, wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki i maszyny rolnicze,
zużycia nawozów mineralnych i organicznych oraz stosowania środków ochrony
roślin.

R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji
zwierzęcej
dostarcza szczegółowych danych na temat pogłowia owiec, bydła i drobiu oraz
uzyskanej produkcji zwierzęcej w województwie.

R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
dostarcza wyczerpujących wiadomości dotyczących pogłowia trzody chlewnej oraz
uzyskanej produkcji żywca wieprzowego w województwie. Badanie dostarcza
również informacji o cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych przeznaczonych
na działalność rolniczą.

Cel i znaczenie badań
Badania rolnicze są badaniami reprezentacyjnymi, realizowanymi w wylosowanych
gospodarstwach rolnych. Wyniki badań służą do monitorowania zmian
w strukturze gospodarstw rolnych, przygotowania przekrojowej charakterystyki
gospodarstw, oceny wpływu rolnictwa na środowisko, opisu obszarów wiejskich,
porównań polskich gospodarstw rolnych z gospodarstwami z innych krajów UE.

Dziękujemy Państwu
za przychylność i podjęcie współpracy
z naszymi ankieterami.

 1 – 9 czerwca 2016 r.
samodzielne wypełnienie formularzy przez Internet; formularze
dostępne są na stronie internetowej :
https://rolnictwo.stat.gov.pl/

 10 czerwca – 22 lipca 2016 r.
rozmowa z teleankieterem (wywiad telefoniczny)

 10 czerwca – 29 lipca 2016 r.
bezpośrednia rozmowa z ankieterem statystycznym

Tożsamość ankietera
Tożsamość teleankietera i ankietera można potwierdzić dzwoniąc
na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora,
czynny w godzinach 8.00-20.00) lub do Urzędu Statystycznego
w Kielcach pn-pt w godz: 7.00 – 20.00 pod nr tel. 41 249 96 45.

Poufność informacji
Wszystkie informacje zebrane w trakcie badań są poufne; zostaną
wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych
i analiz statystycznych.

Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel. 41 24 99 600, fax. 41 24 99 604
e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl

