
BADANIA ANKIETOWE
STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Weź udział w badaniach ankietowych  statystyki publicznej!
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Gwarantujemy poufność udzielanych informacji

Więcej informacji na temat 
badań ankietowych:  

Gdzie przeprowadzane 
są badania ankietowe?

•  w gospodarstwach domowych

•  w gospodarstwach rolnych

•  w sklepach, na targowiskach

Metody realizacji badań ankietowych:

•  wywiad telefoniczny
•  formularz elektroniczny
•  wywiad bezpośredni – wizyta ankietera w Państwa
   domu/gospodarstwie rolnym
•  notowanie cen w sklepach i na targowiskach

dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Kielcach 
w godz. 7:00–15:00 pod nr tel. 41 249 96 38

sprawdzając na stronie internetowej 
https://kielce.stat.gov.pl/badania-ankietowe/siec-ankieterska/

Autentyczność legitymacji i tożsamość ankietera 
można potwierdzić:

w dedykowanej aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera”
https://sa.stat.gov.pl/formularz/

https://kielce.stat.gov.pl/
badania-ankietowe/

Ważniejsze badania ankietowe: Ważniejsze badania rolnicze:

BBGD

KGD

Badanie budżetów gospodarstw domowych 
– badanie ciągłe
Badanie kondycji gospodarstw domowych 
– co miesiąc

BAEL Badanie aktywności ekonomicznej ludności 
– badanie ciągłe

PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezyden-
tów) w podróżach – pierwsze trzy tygodnie po 
każdym kwartale

EU-SILC Europejskie badanie warunków życia ludności 
– raz w roku (od kwietnia do czerwca)

SSI-10 Wykorzystanie technologii informacyjno 
– telekomunikacyjnych w gospodarstwach 
domowych i wśród osób indywidualnych – raz 
w roku (od kwietnia do maja) 

AK-R Ankieta koniunktury 
w gospodarstwie rolnym 
–  styczeń/ lipiec

R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu 
oraz produkcji zwierzęcej  
– grudzień

R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz 
żywca wieprzowego 
–  czerwiec-lipiec/grudzień

Wyniki badań ankietowych publikowane są w wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urzędy Statystyczne 
rocznikach, biuletynach i publikacjach tematycznych.
Pełny wykaz tytułów publikacji dostępny jest na stronach internetowych:
  - Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/
  - Urzędu Statystycznego w Kielcach: https://kielce.stat.gov.pl/
Zapraszamy do Informatorium Statystycznego w US Kielce, tel. 41 249 96 23; 41 249 96 24

Gdzie można znaleźć wyniki badań?

https://kielce.stat.gov.pl/badania-ankietowe/
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