
ANKIETA GOSPODARSTWA ROLNEGO 
Kwiecień        Zakreśl odpowiednią liczbę  

No  Treść pytania   Stan obecny   Prognoza  

 
I 

 
Sytuacja finansowa gospodarstwa  

były w kwietniu  będą w lipcu  

w porównaniu z 

styczniem  kwietniem  
1.  przychody  pieniężne 1. 

2. 
3. 
4. 

większe 
takie same 
mniejsze 
nie było 

1. 
2. 
3. 
4. 

większe 
takie same 
mniejsze 
nie będzie miało 

2.  oszczędności (złotówkowe, walutowe itp.) 1. 
2. 
3. 
4. 

większe 
takie same 
mniejsze 
nie ma 

1. 
2. 
3. 
4. 

większe 
takie same 
mniejsze 
nie będzie miało 

3.  zadłużenie 1. 
2. 
3. 
4. 

większe 
takie same 
mniejsze 
nie ma 

1. 
2. 
3. 
4. 

większe 
takie same 
mniejsze 
nie będzie miało 

II  Zakupy bie żące Kupił Pan(i) wiosną w porównaniu z  
wiosną  

4.  nawozy mineralne 1.więcej   2.tyle samo   3.mniej   4.nic nie kupiło 

5.  pasze 1.więcej   2.tyle samo   3.mniej   4.nic nie kupiło 

6.  środki ochrony roślin 1.więcej   2.tyle samo   3.mniej   4.nic nie kupiło 

III Inwestycje  Podjął Pan(i) lub zamierza podjąć 

 7. maszyny i urządzenia 1.tak   2.nie 

 8. budowle (domy mieszkalne, budynki  
gospodarcze, szklarnie itd.) 

1.tak   2.nie 

IV Kredyty  

  9. Czy dostępne są kredyty preferencyjne 1.tak   2.nie 

 10. Czy zamierza Pan(i) starać się o kredyty 1.tak   2.nie 

 11. 
  

Czy wziął Pan(i) kredyt:  preferencyjny 1.tak   2.nie 

  rynkowy 1.tak   2.nie 

V Ocena perspektyw gospodarstwa    

12. Rodzina patrzy w przyszłość swego 
gospodarstwa rolnego 

1. z ufnością     2. z obawą     3. ze strachem 

VI Wykorzystanie dopłat ze środków UE   

13. Na co głównie przeznaczy Pan(i) wsparcie 
uzyskane w bieżącym roku 

1. na bieżące potrzeby życiowe 
2. na powiększenie zakupów środków produkcji (np. 

nawozy mineralne lub inne)  
3. na inwestycje w gospodarstwo 
4. na dokupno ziemi 
5. na inne cele 

Zakreśl odpowiednią liczbę 
Podaj żądaną  informację 
1.  Województwo: (podaj nazwę) ....... 
2.  Podaj wielkość  użytków rolnych 
 w gospodarstwie w ha:......... 
3. Kierownik gospodarstwa ma lat: 
  1. do 30 
  2. 31-45 
  3. 46-60 
  4. 61 i więcej 
4. Kierownik gospodarstwa ma wykształcenie: 
  1. podstawowe, zasadnicze zawodowe lub niższe  
  2. średnie lub pomaturalne zawodowe 
  3. wyższe 
 


