
Badanie budżetów gospodarstw domowych (w każdym miesiącu)

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych  (styczeń)

Badanie kondycji gospodarstw domowych (w każdym miesiącu)

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (w każdym miesiącu) 

Pracujący na własny rachunek (kwiecień, maj, czerwiec)

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)  w podróżach
(styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

Kształcenie dorosłych (styczeń-luty) 

Europejskie badanie warunków życia ludności (kwiecień-maj)

Zdrowie dorosłych i dzieci (kwiecień-maj)
Aktywność na rynku pracy (kwiecień-maj)

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 
w gospodarstwach domowych (kwiecień-maj)

Badanie cen towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych 

(w każdym miesiącu)

Notowanie cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych 

(w każdym miesiącu)

BADANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH BADANIA CEN

W województwie świętokrzyskim badanie cen realizowane jest w 6 rejonach:
Kielce, Busko-Zdrój, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-
Kamienna (punkty sprzedaży detalicznej, stacje benzynowe, zakłady
gastronomiczne, banki, gabinety lekarskie i stomatologiczne, spółdzielnie,
wspólnoty mieszkaniowe, apteki, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki
ubezpieczeniowe i usługowe) a także na 19 targowiskach.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez statystykę 
publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/harmonogram.htm

Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce,

tel.  41 249 96 00 , fax 41 249 96 04, 
e-mail: sekretariatuskie@stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi badania ankietowe na terenie całego kraju. Badania realizowane
są przez ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa
świętokrzyskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Kielcach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową
ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia badania. Tożsamość pracowników realizujących badania
ankietowe można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie Statystycznym w Kielcach pn-pt w godzinach 7.30-15.00 pod
nr 41 249 96 38.
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Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem 
gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych (tajemnica statystyczna - art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej).

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/harmonogram.htm

