
Statystyczne badania ankietowe -
- kalendarium 2018/stycze� 2019 Zebrane od Pa�stwa informacje:

wywiad telefoniczny

wywiad bezpo�redni (wizyta ankietera w Pa�stwa domu)

Gda�sk: 58 768-32-10, 58 768-31-63,

Chojnice: 52 397-40-62,

Słupsk: 58 842-84-56,

Tczew: 58 532-78-30.

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm

Oddział w Tczewie:
ul. Gda�ska 33 H, 83-110 Tczew
tel. 58 532 78 30, 
fax 58 532 78 30/46 wew. 18  

Oddział w Słupsku:
ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 84 56, fax 59 842 71 96

Oddział w Chojnicach:
ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tel. 52 397 40 62, fax 52 397 72 78 

umożliwiają przeprowadzenie r�żnych rodzaj�w analiz,
służą do opracowywania publikacji dotyczących r�żnorodnych 
dziedzin życia, ,http://stat.gov.pl/ (zakładka Publikacje)
stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji 
ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na niemal 
wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po 
centralne).

Ankieter statystyki publicznej to pracownik urzędu statystycznego 
znajdującego się na terenie danego wojew�dztwa, posiadający 
legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia bada� 
ankietowych. Tożsamo�� ankietera realizującego badania na terenie 
wojew�dztwa pomorskiego można zweryfikowa� dzwoniąc do Urzędu 
Statystycznego w Gda�sku pod numer telefonu:

Zbierane dane są poufne i podlegają szczeg�lnej ochronie. Mogą by� 
wykorzystywane wyłącznie do opracowa�, zestawie� i analiz 
statystycznych (tajemnica statystyczna - art. 10 i art. 38 ustawy z dnia      
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

Więcej informacji na temat bada� ankietowych można znale�� na stronie 
internetowej Gł�wnego Urzędu Statystycznego: 

Cel przeprowadzonych bada�

Metody realizacji bada� ankietowych

Kim jest ankieter i jak potwierdzi� jego tożsamo��

Poufno�� danych

ul. Danusi 4, 80-434 Gda�sk 
tel. 58 768-31-00, fax 58 768-32-70 
e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

http://gdansk.stat.gov.pl

Gdansk_STAT

Uczestnictwo mieszka�c�w Polski (rezydent�w)

Badanie Sp�jno�ci Społecznej 
BSS

SSI-10 
Wykorzystanie technologii informacyjno-

EU-SILC
Europejskie Badanie Warunk�w Życia Ludno�ci

BR
Badanie budżet�w gospodarstw domowych

Kondycja gospodarstw domowych - realizacja ciągła
KGD

BAEL 
Badanie Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci - realizacja

E-GD 
Ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach

PKZ

w podr�żach

-telekomunikacyjnych w gospodarstwach

ciągła

domowych

R-r-zb 

R-r-pw

R-CzBR

R-ZW-B 

R-ZW-S 

AK-R

R-CT

Badanie plon�w zb�ż oraz rzepaku i rzepiku

Badanie plon�w niekt�rych ziemiopłod�w rolnych 

Czerwcowe badanie rolnicze

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji

Badanie pogłowia �wi� oraz produkcji żywca

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Notowania cen targowiskowych ważniejszych produkt�w

wieprzowego

zwierzęcej

rolnych 

BADANIA ANKIETOWE SPOŁECZNE

2018

stycze� kwiecie� lipiec pa�dziernik

domowych

2018

miesięcznie

2018

kwartalnie

2019

stycze�

realizacja ciągła

2018

3 kwietnia do 22 czerwca

2018

od 3 kwietnia do 11 maja

2018

2018

miesięcznie

2018

od 5 lutego do 30 maja

marzec czerwiec-lipiec grudzie�

2018

czerwiec-lipiec

2018

czerwiec-lipiec grudzie�

2018

lipiec stycze�

20192018

sierpie�

2018

listopad

2018

BADANIA ANKIETOWE ROLNE

DZIĘKUJEMY

Zwracamy się do Pa�stwa z pro�bą o udział w badaniach statystyki publicznej. 
Pa�stwa przychylno�� wobec ankieter�w statystycznych oraz czas im po�więcony 
zapewnią wysoką jako�� uzyskanych danych statystycznych.
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