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Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz.439 
z późn. zm.).

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2012.

Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, 
obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach badań. 

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne  
przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

ANKIETOWE BADANIA ROLNE 
TERMINARZ BADAŃ  

GOSPODARSTW ROLNYCH W 2012 R.

kwiecień, sierpień, grudzień
R-KSRB - Badanie pogłowia 
świń oraz produkcji żywca 

wieprzowego 

czerwiec - lipiec

R-CzSR - Użytkowanie qrun-
tów, powierzchnia zasiewów, 
pogłowie zwierząt gospodar-

skich 

czerwiec - lipiec
R-r-oz - Badanie plonów zbóż 

ozimych 

czerwiec - lipiec, grudzień 
AK-R - Ankieta koniunktury 

w gospodarstwie rolnym 

czerwiec, grudzień 
R-KSRA - Badanie pogłowia 
bydła, owiec i drobiu oraz 

produkcji zwierzęcej 

sierpień 
R-r-zb - Badanie plonów zbóż 

oraz rzepaku i rzepiku 

sierpień 
R-r-z - Badanie plonów ziem-

niaków 

wrzesień - październik 
R-r-s - Badanie sadów we-
dług gatunków i odmian 

październik - listopad 
R-r-pw - Badanie plonów 
niektórych ziemiopłodów 

rolnych 

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe  
w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Są one re-
alizowane tylko w tych gospodarstwach, które wylosowano do 
próby reprezentującej całą zbiorowość gospodarstw rolnych  
w Polsce. 

W 2012 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy przy realizacji rol-
niczych badań ankietowych. Prowadzą je teraz nie tylko rzeczo-
znawcy i ankieterzy związani z ośrodkami doradztwa rolniczego 
oraz administracją samorządową, ale również pracownicy urzę-
dów statystycznych. 

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych w 2012 r. będą 
prowadzone w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicz-
nego. 

Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo 
w województwie zachodniopomorskim posiada imienną legi-
tymację lub upoważnienie wydane przez Urząd Statystyczny   
w Szczecinie. Tożsamość pracownika urzędu statystyczne-
go - ankietera można potwierdzić w Urzędzie Statystycznym  
w Szczecinie 

Oddział w Koszalinie:

•  tel. 94 34 76 351

• tel. 94 34 76 352

•  tel. 94 34 76 353

•  tel. 94 34 76 354

BĘDZIEMY BARDZO WDZIĘCZNI  
ZA PRZYCHYLNOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ  

Z NASZYMI PRACOWNIKAMI - ANKIETERAMI

http://www.stat.gov.pl/szczec/index_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/szczec/index_PLK_HTML.htm
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-KSRB.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-CzSR.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-r-oz.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/AK-R.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-KSRA.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-r-zb.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-r-z.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-r-s.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/Ankiety/R-r-pw.pdf

