
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 

Dziękujemy Państwu 
za przychylność i podjęcie współpracy

z naszymi ankieterami.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać 
z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych (tajemnica 
statystyczna - art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

1 - 21 grudnia 2015 r. 

 1 – 3 grudnia 2015 r.
samodzielne wypełnienie formularzy przez Internet;
formularze dostępne są na stronie internetowej : 
https://rolnictwo.stat.gov.pl

 4 – 21 grudnia 2015 r.
rozmowa z teleankieterem (wywiad telefoniczny)

 4 – 21 grudnia 2015 r. 
bezpośrednia rozmowa z ankieterem statystycznym 

Tożsamość teleankietera i ankietera można
potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii:
22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora,
czynny w godzinach 8.00-18.00) lub do Urzędu
Statystycznego w Kielcach pn-pt w godzinach
7.30 - 15.00 pod nr tel. 41 249 96 45.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: 
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/index.htm.

dostarcza szczegółowych informacji na temat 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.

dostarcza szczegółowych informacji na temat pogłowia owiec, bydła i drobiu oraz uzyskanej produkcji
zwierzęcejw województwie.

Metody  pozyskania danych

Cel i znaczenie badania

Badania rolnicze są badaniami reprezentacyjnymi, realizowanymi w wylosowanych
gospodarstwach rolnych. To podstawowe źródło informacji na temat stanu
polskiego rolnictwa, a także dynamiki zmian. Wyniki badań wykorzystywane
są do oceny i kształtowania polityki rolnej, polityki żywnościowej, analizy zmian
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny sytuacji w rolnictwie.

Tożsamość ankietera

Urząd Statystyczny w Kielcach, 
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2,25-369 Kielce 

tel.  41 249 96 00 , fax 41 249 96 04, 
e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl

https://rolnictwo.stat.gov.pl/
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/index.htm

