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Urząd Statystyczny w Lublinie realizując zadania wynikające z ustawy o statystyce
publicznej prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Są one badaniami
reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest tylko część gospodarstw reprezentujących całą
zbiorowość gospodarstw w województwie lubelskim. Ograniczone środki finansowe przeznaczone
na te badania wymusiły w bieżącym roku zmianę organizacji ich prowadzenia. Od tego roku
zdecydowana większość z tych badań będzie realizowana przez pracowników

Urzędu

Statystycznego w Lublinie w formie wywiadów telefonicznych oraz osobistych wizyt
w gospodarstwach rolnych.
W dniach od 11 czerwca do 4 lipca pracownicy Urzędu Statystycznego będą dzwonić lub
odwiedzać wylosowane gospodarstwa rolne w celu przeprowadzenia następujących badań:
-

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich,

-

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

-

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.
Natomiast w dniach 19 czerwca - 2 lipca ankieterzy z gmin przeprowadzą Badanie plonów

zbóż ozimych.
Mając na uwadze fakt, że zmieniona organizacja badań będzie dla rolników nowością
istnieje możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera i potwierdzenia jego uprawnień do
przeprowadzenia wywiadów. Można będzie tego dokonać dzwoniąc do Urzędu Statystycznego
w Lublinie lub jego Oddziałów.
W celu rozpowszechnienia wśród rolników wiedzy na temat ankietowych badań rolniczych,
które będą prowadzone w br. uprzejmie proszę o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu
Gminy materiałów informacyjnych (plakatu i ulotki), które można pobrać ze strony internetowej
http://www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm
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(http://www.stat.gov.pl/lublin/69 704 PLK HTML.htm). W przypadku problemów z pobraniem
lub umieszczeniem informacji proponuję umieszczenie na stronie Urzędu Gminy linku do tych
materiałów.
W załączeniu przesyłam plakaty na temat badań ankietowych w gospodarstwach rolnych
z prośbą o wywieszenie ich w budynku Urzędu Gminy, gdzie rolnicy będą się mogli zapoznać z ich
treścią.
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