
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 

Budżety gospodarstw domowych BR-01, BR-01a, BR-04

Kondycja gospodarstw domowych KGD każdego miesiąca CATI, CAPI

Badanie aktywności ekonomicznej ludności ZG, ZD każdego miesiąca CATI, CAPI

Badanie zużycia paliw i energii 
w gospodarstwach domowych

E- GD styczeń PAPI

Wydatki poniesione na ochronę środowiska 
w gospodarstwach domowych według 
nakładów i elementów środowiska

OS-GD styczeń, luty, marzec CAPI

Praca niezarobkowa poza gospodarstwem 
domowym

PNZ styczeń, luty, marzec CAPI

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) 
w podróżach

PKZ styczeń, kwiecień, 
lipiec, październik 

PAPI

Wykorzystanie technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w gospodarstwach 

domowych

SSI-10G, SSI-10I kwiecień, maj CAPI

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy ZD-I kwiecień, maj, czerwiec CAPI

Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC-G, EU-SILC-I maj, czerwiec, lipiec PAPI, CAPI

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji 
ruchowej

DS-52G, DS-52I październik PAPI
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Statystyczne badania  ankietowe 
gospodarstw domowych w 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, corocznie wprowadzanym 

rozporządzeniem Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów, 

statystyczne badania ankietowe. Za ich organizację i realizację na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialny jest 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

każdego miesiąca                 CAII, CAPI, PAPI

gospodarstw domowych w 2016 r.

Statystyczne badania ankietowe 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: stat.gov.pl

Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej – tel. 22 279 99 99 lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
 – tel. 71 37-16-333, 71 37-16-389. 

Zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).

BADANIE FORMULARZ TERMIN FORMA ZBIERANIA 
DANYCH

Porozmawiaj z ankieterem 
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

Formy zbierania danych:

CATI – wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym;
CAPI – wywiad bezpośredni wspomagany programem komputerowym;
CAII  – samospis internetowy;

PAPI – wywiad bezpośredni na formularzu papierowym.
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