
Podstawowe informacje

1.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

susza

podtopienia

późne przymrozki

epidemia COVID-19

rosnące koszty środków produkcji

obniżka cen sprzedawanych produktów

problemy z obsługą procesów administracyjnych

niedobory pracowników sezonowych

szkodniki i/lub agrofagi

zanieczyszczenie okolicznego środowiska

zmiany nawyków żywieniowych konsumentów

problemy z transportem produktów / potrzebnych środków lub materiałów

2.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

Tak

Nie

Obszary wiejskie i rolnictwo w dobie epidemii
COVID-19 (koronawirus)
Naszym celem jest określenie wpływu jaki na obszary wiejskie oraz rolnictwo wywarła epidemia 
koronawirusa (COVID-19), ponieważ uważamy że obszarom wiejskim poświęcono za mało uwagi w 
porównaniu z obszarami miejskimi.  
Badanie realizowane jest przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk 
(http://www.erce.unesco.lodz.pl/).

Pragniemy poinformować, że przeprowadzane badanie ma charakter całkowicie anonimowy (autorzy 
ankiet nie mogą być zidentyfikowani). Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i 
nie będą wykorzystane w celach komercyjnych.

Wypełnienie kwestionariusza trwa około 10 minut.

Ważne: kwestionariusz nie może być zapisany i kontynuowany później, należy go wypełnić od razu. 
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza tylko raz. Po wysłaniu pojawi się komunikat potwierdzający.

Kontakt: dr Renata Włodarczyk-Marciniak (r.wlodarczyk@erce.unesco.lodz.pl) oraz dr Kinga
Krauze (k.krauze@erce.unesco.lodz.pl) są odpowiedzialne za badanie i mogą udzielić
informacji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących projektu lub procedur.
*Wymagane

Proszę wybrać 3 największe wyzwania dla Pana/i gospodarstwa w tym roku *

Czy obawia się Pan(i) negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla funkcjonowania
swojego gospodarstwa?

https://www.google.com/url?q=http://www.erce.unesco.lodz.pl/&sa=D&ust=1593686579068000&usg=AFQjCNE92e1nENqf0lJjfZL8ERs-aIpE7w
mailto:r.wlodarczyk@erce.unesco.lodz.pl
mailto:k.krauze@erce.unesco.lodz.pl


3.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

nie widzę żadnych problemów

zamknięcie kanałów sprzedaży (bary, restauracje, sklepy, rynki)

obniżka cen sprzedawanych produktów

ograniczenie skupu produktów

poblemy ze sprzedażą produktów rolnych

rosnące koszty środków produkcji

zmiana strategii sprzedaży produktów (wprowadzenie sprzedaży internetowej, sprzedaż detaliczna
lub bezpośrednia)

ograniczenie dostępu do koniecznych usług (np. mechanik, lekarz weterynarii, doradca)

problem z dostępem do środków ochrony roślin / nawozów

dostęp do części zamiennych do maszyn

problemy z obsługą procesów administracyjnych (dopłaty, podatki, raportowanie)

zatory płatnicze

ograniczenia w handlu międzynarodowym (import/eksport)

trudności w przepływie pracowników z zagranicy

niedobory pracowników sezonowych

narzucanie cen przez pośredników (niskie dla rolników, wysokie dla konsumentów)

większa liczba spacerowiczów / turystów w okolicy

intensywny ruch rowerowy w okolicy

brak wsparcia ze strony wykonawców zewnętrznych przy podejmowaniu działań w terenie lub
wynajmowaniu maszyn

Proszę wskazać wszystkie problemy przed którymi stoi Pana/i gospodarstwo rolne w
związku z epidemią COVID-19 *



4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Proszę określić jak zmienią się lub zmieniły koszty i dochody w różnych branżach
rolniczych w wyniku epidemii COVID-19. *

bardzo zmalały
/ zmaleją

zmalały /
zmaleją

bez
zmian

wzrosły /
wzrosną

bardzo
wzrosły /
wzrosną

Koszty najmu ludzi do pracy

Koszty nasion i
sadzeniaków

Koszty nawozów, środków
ochrony roślin

Koszty usług
weterynaryjnych i in.

Koszty pasz

Koszty ubezpieczeń
plantacji i zwierząt

Koszty czynszów i dzierżaw

Wydatki na cele
inwestycyjne (sprzęt,
budynki)

Koszty energii elektrycznej,
opału, paliwa

Dochody z produkcji
roślinnej

Dochody z produkcji
zwierzęcej

Koszty najmu ludzi do pracy

Koszty nasion i
sadzeniaków

Koszty nawozów, środków
ochrony roślin

Koszty usług
weterynaryjnych i in.

Koszty pasz

Koszty ubezpieczeń
plantacji i zwierząt

Koszty czynszów i dzierżaw

Wydatki na cele
inwestycyjne (sprzęt,
budynki)

Koszty energii elektrycznej,
opału, paliwa

Dochody z produkcji
roślinnej

Dochody z produkcji
zwierzęcej



5.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

nie planuję żadnych działań

jeszcze o tym nie myslałem(am)

ograniczenie wydatków na życie

zmniejszenie wydatków na produkcję

ograniczenie inwestycji

sprzedaż części majątku

zwolnienie pracowników

redukowanie skali działalności

wzięcie kredytu

zawieszenie lub zakończenie działalności

utylizacja wytworzonych produktów zwierzęcych i odzwierzęcych

utylizacja wytworzonych produktów roślinnych

zawieszenie dzierżaw gruntów

zakup gruntów

zróżnicowanie produkcji / działalności

zmiana kierunków produkcji / działalności

zwiększenie samowystarczalności (w zakresie pasz, materiału siewnego, itd.)

znalezienie lokalnych dostawców potrzebnych produktów

sprzedaż bezpośrednia produktów

6.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

bardzo źle

1 2 3 4 5

bardzo dobrze

Proszę określić wszystkie swoje plany / zachowanie / strategie radzenia ze skutkami
COVID-19 *

Proszę określić jak ocenia Pan/i wsparcie rolnictwa przez rząd (MRiRW) w walce ze
skutkami COVID-19 *



7.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich za rok 2019

odroczenie spłat rat kredytów

odroczenie lub anulowanie składek KRUS i ZUS

zwiększenie wysokości pomocy de minimis na 2020 r. (pomoc publiczna)

wypracowanie procedur zapewniających pomoc rolnikowi w sytuacjach, gdy z powodu
kwarantanny nie może opiekować się zwierzętami gospodarskim

odroczenie płatności podatku rolnego

odroczenie płatności czynszu dzierżawnego

uelastycznienie prawa pracy w sytuacji obowiązkowej kwarantanny pracowników

skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowa rezygnacja z rozliczeń w systemie
split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT,

wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych

zwiększenie kontroli związanych z nieuczciwym obniżaniem cen na produkty rolne, a
podnoszeniem cen żywności dla konsumentów

uruchomienie zakupu na rezerwy państwowe towarów, których nie będzie można wyeksportować

żadne z powyższych

8.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

nie widzę żadnych pozytywów

skrócenie łańcucha dostaw

promowanie polskich produktów

wzrost sprzedaży bezpośredniej

promowanie produktów zdrowszych i bezpieczniejszych

wprowadzenie / udostępnienie nowych platform sprzedaży (sklepy internetowe, kooperatywy)

wiedza w jaki sposób uczynić gospodarstwo bardziej samowystarczalnym

Osobiste odczucia

Wsparcie jakie powinien otrzymać rolnik od rządu i ministerstwa (MRiRW): *
Proszę wybrać trzy najważniejsze

Jakie widzi Pan/i pozytywy epidemii COVID-19? *



9.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

obawa przed zarażeniem się COVID-19

obawy dotyczące negatywnego wpływu COVID-19 na zdrowie psychiczne

obawy, że w przypadku, gdy Ty lub ktoś z Twojego gospodarstwa zostanie zainfekowany przez
COVID-19, nikt nie będzie chciał kupić Twoich produktów rolnych

obawy, że w wypadku choroby / obowiązkowej kwarantanny gospodarstwo pozostanie bez opieki

opieka nad dziećmi

zmniejszenie dochodów z pracy poza gospodarstwem

opieka nad osobami starszymi, chorymi

osobiste problemy zdrowotne

trudność w dostępie do sklepów

trudność w dostępie do służby zdrowia

żadne z powyższych

10.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

brak stresu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

maksymalny poziom stresu

O sobie i gospodarstwie

11.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

produkcja zwierzęca (trzoda chlewna, bydło, kozy, owce)

produkcja drobiu

produkcja mleka i/lub jaj

produkcja zbóż i oleistych

produkcja warzyw

produkcja owoców

inna produkcja roślinna (kwiaty, winnica, grzyby)

produkcja ekologiczna

akwakultura

agroturystyka

Inne:

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, z którymi musiał/a Pan/i się zmierzyć podczas
epidemii COVID-19: *

Proszę podać na poniższej skali poziom stresu, jaki odczuwasz w związku z COVID-19 *
(gdzie 0= brak stresu, 5= zwykły poziom stresu; 10= maksymalny poziom stresu):

Proszę określić prowadzoną w swoim gospodarstwie rolnym działalność rolniczą. *
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące typy działalności



12.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Lokalny

Regionalny

Krajowy

Międzynarodowy

13.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Hurtownie

Supermarkety, sieci sklepów

Lokalne rynki / hale targowe

Prywatni kupcy

14.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

15.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Rynek zbytu produktów *

Kto jest Pana/i głównym klientem? *

W gospodarstwie na stałe pracuje u Pan(i)
Pracownicy lokalni - to osoby z tej samej gminy i/lub gmin sąsiednich. Pracownicy najemni z kraju - osoby z
dalszych lokalizacji. Te grupy się nie pokrywają.

członków
rodziny

pracowników
lokalnych

pracowników
najemnych z kraju

pracowników najemnych
z zagranicy

do 9 osób

10-24
osoby

25-49
osób

50 i więcej
osób

do 9 osób

10-24
osoby

25-49
osób

50 i więcej
osób

W gospodarstwie sezonowo pracuje u Pan(i) (nie licząc pracowników stałych):
Pracownicy lokalni - to osoby z tej samej gminy i/lub gmin sąsiednich. Pracownicy najemni z kraju - osoby z
dalszych lokalizacji. Te grupy się nie pokrywają.

członków
rodziny

pracowników najemnych z
kraju

pracowników najemnych z
zagranicy

do 9 osób

10-24 osoby

25-49 osób

50 i więcej
osób

do 9 osób

10-24 osoby

25-49 osób

50 i więcej
osób



16.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

prowadzę gospodarstwo/ jestem osobą podejmującą decyzje

pracuję w rodzinnym gospodarstwie rolnym (domownik)

jestem zatrudniony/a w gospodarstwie rolnym

jestem emerytowanym rolnikiem / rolniczką

17.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

do 1 ha włącznie

1,1 - 1,9 ha

2,0 - 4,9 ha

5,0 - 9,9 ha

10,00 - 19,9 ha

20,0 - 49,9 ha

50,0 - 99,9 ha

100,0 ha i więcej

18.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

19.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Kobieta

Mężczyzna

Pana/i rola w gospodarstwie rolnym *

Proszę określić wielkość gospodarstwo rolnego, w tym ziemi dzierżawionej *

Użytkowanie gruntów w gospodarstwie. *
Proszę wskazać wartości przybliżone

nie
dotyczy

1 - 10%
11 -
25%

26 -
40%

41 -
60%

61 -
80%

ponad
80%

pod zasiewami

grunty
ugorowane

sady

łąki/pastwiska

lasy i grunty
leśne

pozostałe grunty

pod zasiewami

grunty
ugorowane

sady

łąki/pastwiska

lasy i grunty
leśne

pozostałe grunty

Płeć *



20.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

15 - 24

25 - 39

40 - 59

60 - 64

65 - 79

80 lat i więcej

21.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

obszary wybitnie rolnicze

obszary z przewagą funkcji rolniczej

obszary o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych

obszary o funkcjach leśnych

obszar podmiejski

22.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

dojazd do 30 minut - strefa bardzo dobrej dostępności

dojazd pomiędzy 30 - 60 minut - strefa dostępności zadowalającej

dojazd powyżej 60 minut - strefa słabej dostępności

23.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

żyjemy bardzo skromnie

1 2 3 4 5 6

rewelacyjnie, możemy pozwolić sobie na wydatki nieprzewidziane

24.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Nie zmieni się

Będzie malał

Wróci do poziomu sprzed pandemii

Będzie się zwiększał

Nie wiem / Nie odpowiem

Wiek *

Miejsce prowadzonej działalności rolniczej *

Położenie wsi względem ośrodków miejskich. Proszę określić ile zajmuje dojazd do
najbliższego ośrodka miejskiego liczącego powyżej 50 tys. mieszkańców. *

Jak Pan/i ocenia obecną sytuację materialną swojej rodziny? *

Jak w Pana(i) opinii zmieni się dochód netto (na rękę) po zakończeniu okresu izolacji lub w
perspektywie średnioterminowej? *



25.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

poza Polską

26.

27.

Przykład: 7 stycznia 2019

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

W jakim województwie znajduje się gospodarstwo? *

Kod pocztowy miejscowości w której Pan(i) głównie prowadzi działalność rolniczą *

Data wypełnienia ankiety

 Formularze

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

