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URZ¥D STATYSTYCZNY 
W KATOWICACH

OD 1 CZERWCA DO 8 LIPCA 2013 R., 
wed³ug stanu na 1 czerwca br. 

NA OBSZARZE CA£EGO KRAJU 
ZOSTAN¥ PRZEPROWADZONE BADANIA:

METODY ZBIERANIA DANYCH

formularz internetowy 

realizowany samodzielnie przez u¿ytkownika gospo-
             darstwa rolnego 

wywiad telefoniczny (CATI) 

prowadzony przez teleankieterów statystycznych; 
wspomagany programem komputerowym 

             za poœrednictwem aplikacji call center

wywiad bezpoœredni (CAPI) 
realizowany przez ankieterów statystycznych 

       w miejscu zamieszkania u¿ytkownika gospodarstwa
     rolnego; rejestrowany na przenoœnym urz¹dzeniu
             elektronicznym

(CAII) 

od 1 do 9 czerwca 2013 r.

od 10 czerwca do 8 lipca 2013 r.

od 10 czerwca do 8 lipca 2013 r.

We wszystkich metodach zbierania danych 
bêd¹ wykorzystywane te same formularze elektroniczne: 

R-SGR, R-KSRA, AK-R

KOGO DOTYCZY

gospodarstwa rolne osób fizycznych 
    – badanie reprezentacyjne, 
       wylosowane do badañ: R-SGR, R-KSRA, AK-R.

Gospodarstwo mog³o zostaæ wylosowane do ka¿dego 
   z badañ. Wylosowane gospodarstwo rolne otrzyma 
   list Prezesa GUS z informacj¹ o udziale w badaniu.

£¹cznie, zintegrowana próba ogólnopolska wynosi ok. 230 tys.
             gospodarstw rolnych, w tym w województwie œl¹skim ok. 11,5 tys. 
                (ok. 12% ca³ej zbiorowoœci w województwie).

gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek
             organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej 
             – badanie pe³ne, wszystkie jednostki bêd¹ bra³y
                udzia³ w dwóch badaniach R-SGR i AK-R.

W kraju ok. 4,5 tys., z tego ok. 0,2 tys. w województwie œl¹skim

      Badania realizowane s¹ w gospodarstwach rolnych, 
wed³ug ustalonej metodologii, 

z wykorzystaniem formularzy elektronicznych

CEL I ZNACZENIE BADAÑ

struktura u¿ytkowania grun-
tów, pog³owie zwierz¹t gospodar-
skich, dzia³alnoœæ gospodarcza, stru-
ktura dochodów, powierzchnia za-

siewów, pracuj¹cy w gospodarstwach rolnych, stosowanie na-
wozów i ochrona roœlin, wyposa¿enie w sprzêt rolniczy.

ocena aktualnej i przewidywa-
nej sytuacji gospodarstw rolnych doko-
nywana przez rolników, prowadzony 
rodzaj produkcji roœlinnej, zwierzêcej, 

zamierzenia u¿ytkowników gospodarstw rolnych dotycz¹ce pro-
wadzonej przez nich dzia³alnoœci rolniczej, kierunki  wydatków.

wykonanie zobowi¹zañ unijnych, pozyskanie rzetelnych 
danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, analizy zmian 
w strukturze gospodarstw rolnych i wieloprzekrojowej ich chara-
kterystyki; wyniki badania s³u¿¹ równie¿ kszta³towaniu polityki 
¿ywnoœciowej pañstwa.

informacje zostan¹ wykorzystane do opracowania bie¿¹-
cych informacji o sytuacji spo³eczno gospodarczej kraju, oceny wa-
runków produkcyjno - ekonomicznych w rolnictwie oraz prognozo-
wania kierunków zmian. 

Zakres zbieranych danych i wzory formularzy 
dostêpne s¹ na stronie

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/harmonogram.htm

pozyskane informacje pozwol¹ okreœliæ poziom pog³owia 
zwierz¹t gospodarskich, wysokoœæ i kierunek produkcji zwierzêcej 
oraz przygotowaæ prognozy krajowej produkcji ¿ywca wo³owego 
zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców krajowych i zobowi¹za-
niami miêdzynarodowymi.

Badanie struktury 
gospodarstw rolnych (R-SGR)

ocena aktualnego stanu po-
g³owia zwierz¹t wed³ug gatunków 
i grup wiekowo-u¿ytkowych, sporz¹-
dzenie uproszczonego bilansu obrotu 

stada byd³a i owiec oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produ-
kcji zwierzêcej (np.  produkcji ¿ywca, mleka, jaj).

Badanie pog³owia byd³a, owiec i drobiu 
oraz produkcji zwierzêcej (R-KSRA)

PODSTAWA PRAWNA

OBOWI¥ZEK
UDZIELANIA ODPOWIEDZI

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi, i¿: 
„Niniejsze rozporz¹dzenie wi¹¿e w ca³oœci i jest bezpoœrednio 
stosowane we wszystkich Pañstwach Cz³onkowskich”. 
Oznacza to, ¿e badanie struktury gospodarstw rolnych jest 
obowi¹zkowo przeprowadzane we wszystkich krajach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej – zgodnie z kalendarzem i standardami UE. 

Obowi¹zek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy 
o statystyce publicznej w zakresie na³o¿onym rozporz¹dzeniem 
Rady Ministrów w sprawie programu badañ statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2013.

Przekazuj¹cy dane o gospodarstwach rolnych 
s¹ zobowi¹zani do udzielenia œcis³ych, wyczerpuj¹cych 

i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi na pytania 
zawarte na formularzach.

rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badañ struktury 
gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchy-
laj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 
z dnia 1 grudnia 2008 r.), 

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z póŸniejszymi zmianami),

rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. 
w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej 
na rok 2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1391) oraz Za³¹cznik 
do rozporz¹dzenia w sprawie okreœlenia wzorów formularzy 
sprawozdawczych, objaœnieñ co do sposobu ich wype³niania oraz 
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 
w badaniach statystycznych.

Jakoœæ uzyskanych wyników, 
tworzonych uogólnieñ i ich pe³ne wykorzystanie

 zale¿y od kompletnoœci badañ 
i rzetelnoœci udzielanych odpowiedzi.

  Uprzejmie prosimy o przychylnoœæ 
i wspó³pracê z ankieterami

Ankieta koniunktury w gospodarstwie 
rolnym (AK-R)



SAMOSPIS INTERNETOWY 

Po up³ywie wskazanych terminów 
do 8 lipca 2013 r. 

z u¿ytkownikami gospodarstw rolnych 
bêd¹ kontaktowaæ siê osobiœcie – ankieterzy 

lub telefonicznie – teleankieterzy.

mo¿liwoœæ samodzielnego wype³nienia formularza 
przez Internet

z tej formy przekazania danych mo¿na skorzystaæ w terminie

wylosowane gospodarstwa rolne osób fizycznych 

poprzez aplikacjê 
umo¿liwiaj¹c¹ wype³nienie i przekazanie formularzy

      dostêpn¹ na stronie GUS

 

Wejœcie do aplikacji z formularzami po podaniu danych
      uwierzytelniaj¹cych:

Najdogodniejsza forma udzia³u w badaniach, 
w dowolnym, dogodnym dla respondenta czasie

http://form.stat.gov.pl/rsgr 

od 1 do 9 czerwca br. 

gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek
            organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej 

poprzez Portal sprawozdawczy na stronie GUS
od 1 do 23 czerwca br. 

https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa   

Loginu

Has³a

numer gospodarstwa rolnego
w lewym dolnym rogu Listu Prezesa GUS

numer PESEL  
adresata Listu Prezesa GUS

  Zachêcamy do samodzielnego wype³nienia 
formularzy poprzez Internet

TAJEMNICA STATYSTYCZNA

Gwarancja poufnoœci i bezpieczeñstwa informacji 
przekazywanych przez Internet i zebranych przez ankie-
terów statystycznych. Osoby prowadz¹ce badania ankieto-
we s¹ zobowi¹zane Przyrzeczeniem do zachowania w tajem-
nicy wszelkich informacji uzyskanych od badanych gospo-
darstw.

Wszystkie dane osobowe i indywidualne uzyskane 
w trakcie badañ s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej ochronie; 
objête s¹ tajemnic¹ statystyczn¹ na zasadach okreœlonych 
w art. 10 ustawy o statystyce publicznej. 

Ka¿dy ankieter - pracownik urzêdu statystycznego, 
posiada imienn¹ legitymacjê s³u¿bow¹ ze zdjêciem, pod-
pisan¹ przez Dyrektora US oraz upowa¿nienie do prowa-
dzenia badañ ankietowych na terenie województwa œl¹s-
kiego, zapisanych w programie Badañ Statystyki Publicznej 
na dany rok. 
Z racji obszernego zakresu jednostek do „Badania struktury 
gospodarstw rolnych”, sieæ ankieterska Urzêdu zosta³a uzu-
pe³niona przez specjalnie dobranych ankieterów spoza US. 
Przed przyst¹pieniem do realizacji badania, z³o¿¹ na piœmie 
Przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Autentycznoœæ legitymacji 
i to¿samoœæ ankietera 

mo¿na sprawdziæ kontaktuj¹c siê 

z Urzêdem Statystycznym w Katowicach 
telefon: (32) 779 12 91;  779 12 00 wew. 291

lub dzwoni¹c na numer INFOLINII 
wskazany na stronie

D.Gwozdz@stat.gov.pl

www.stat.gov.pl 

MO¯LIWOŒÆ IDENTYFIKACJI 
ANKIETERÓW I TELEANKIETERÓW

URZ¥D STATYSTYCZNY W KATOWICACH
ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice

tel. 32 779 12 00
fax: 32 258 51 55, 32 779 13 00

www.stat.gov.pl/katow
SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Informatorium Urzêdu
tel. 32 779 12 33, 32 779 12 34
InformatoriumKCE@stat.gov.pl

BANKU DANYCH LOKALNYCH
najwiêkszego, bezp³atnego zbioru informacji statystycznych

o gminach, powiatach, województwach i regionach

www.stat.gov.pl/bdl

Oddzia³ami US w terenie

43-300 BIELSKO-BIA£A
ul. Piastowska 44

tel. 33 822 18 35 do 37

41-902 BYTOM
ul. Moniuszki 26 a
tel. 32 282 41 74

42-216 CZÊSTOCHOWA
Al. Niepodleg³oœci 20/22

tel. 34 366 00 14

44-200 RYBNIK
ul. Chrobrego 6

tel. 32 422 19 21

41-200 SOSNOWIEC
ul. RzeŸnicza 12

tel. 32 297 20 25

bielsko-biala@stat.gov.pl

bytom@stat.gov.pl

czestochowa@stat.gov.pl

rybnik@stat.gov.pl

sosnowiec@stat.gov.pl

skontaktuj siê z:

odwiedŸ stronê:

Jeœli potrzebujesz informacji 
statystycznych 

Na czas realizacji badañ R-SGR, R-KSRA i AK-R 
uruchomiona zostanie od 1 czerwca br.

której numer bêdzie dostêpny 
na stronach statystyki publicznej

Ankieterzy udziel¹ ogólnych informacji o badaniach, 
pomog¹ w przypadku problemów z zalogowaniem 
do wype³niania formularzy elektronicznych przez Internet 
oraz zweryfikuj¹ to¿samoœæ ankieterów i teleankieterów. 

Szczegó³owych informacji na temat badañ ankietowych 
realizowanych przez statystykê publiczn¹ udziela:

I N F O L I N I A

www.stat.gov.pl     
 www.stat.gov.pl/katow

KONTAKT

Wiêcej informacji na temat badañ ankietowych 
oraz wykaz badañ realizowanych w 2013 r. 

wraz z harmonogramem 
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/index.htm

Wydzia³ Badañ Ankietowych
tel. 32 779 12 91

tel. kom. 695 255 277

 Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych

fotografie: Piotr Porwisz


	Strona 1
	Strona 2

