
Ze względu na utrzymujący się  stan zagrożenia epidemicznego w kraju, a także w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie  
informujemy, że ankieterzy statystyczni, którzy realizują badania ankietowe na terenie województwa świętokrzyskiego 
będą się z Państwem kontaktować głównie telefonicznie. Jedynie w przypadku wybranych badań, ankieterzy zapukają do 
Państwa domów. Wywiady bezpośrednie przeprowadzimy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Tożsamość ankieterów z województwa świętokrzyskiego można potwierdzić:

We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia 
tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach 
nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność 
informacji. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są przyrzeczeniem 
do zachowania tajemnicy statystycznej.

telefonicznie:
41 249 96 38 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)

pocztą elektroniczną:
d.lukawska@stat.gov.pl

poprzez aplikację internetową: 
https://sa.stat.gov.pl/formularz

Każdy ankieter statystyczny posiada upoważnienie do przeprowadzenia 
badania oraz legitymację służbową, na której widnieją:
– nr legitymacji, 
– imię i nazwisko, 
– zdjęcie ankietera,
– data ważności legitymacji,
– nazwa Urzędu Statystycznego, którego jest pracownikiem.

BADANIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
BBGD - Badanie budżetów gospodarstw domowych (badanie ciągłe)
termin: 1.01.2023-31.12.2023

Cel badania:
Ankieterzy co miesiąc prowadzą bezpośredni wywiad w losowo wybranych gospodarstwach domowych w celu uzyskania 
informacji na temat wysokości dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Jest to jedno 
z podstawowych badań wskaźnika inflacji.

KGD - Kondycja gospodarstw domowych 
termin: 1.01.2023-31.12.2023 (realizacja w pierwszej połowie każdego miesiąca)

Cel badania: 
Pozyskanie informacji o postawach (zachowaniach) konsumentów, na podstawie opinii respondentów dotyczących zmian 
ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wyniki badania wykorzystujemy 
w diagnozie i prognozie zjawisk gospodarczych i społecznych.

Koordynator badania: Monika Zapała
email: m.zapala@stat.gov.pl

BAEL Badanie aktywności ekonomicznej ludności (badanie ciągłe)
termin: 1.01.2023-31.12.2023

Cel badania:
Uzyskanie informacji o sytuacji na rynku pracy w Polsce. Dzięki danym zebranym w badaniu poznajemy stopę bezrobocia 
w poszczególnych kwartałach oraz obserwujemy zmiany aktywności zawodowej ludności.

Koordynator badania: Dorota Kaleta 
email: d.kaleta@stat.gov.pl tel. 517 444 693

PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach - 4 razy w roku
termin: 2-20.01.2023; 3-20.04.2023; 3-20.07.2023; 2-20.10.2023

Cel badania:
Zebranie danych o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych (prywatnych i służbowych). 
Udzielone informacje dostarczą kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa w podróżach, rodzajach wykorzystywanych 
usług turystycznych oraz poziomie wydatków przeznaczonych na ten cel.

SSI Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych – raz w roku
termin: 3.04-31.05.2023 

Cel badania:
Określenie poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach 
domowych i wśród osób indywidualnych w wieku 16-74 lata.

EU–SILC Europejskie badanie warunków życia ludności - raz w roku
termin: 24.04-30.06.2023

Cel badania:
Pozyskanie informacji o warunkach życia polskich gospodarstw domowych (w tym: warunkach mieszkaniowych, aktywności 
ekonomicznej, dochodach oraz stanie zdrowia). Badanie realizowane jest na obszarze całej Unii Europejskiej, dlatego 
zebrane dane pozwolą na porównanie sytuacji polskich gospodarstw domowych z gospodarstwami innych krajów Unii.

Koordynator badania: Katarzyna Czechowska
email: k.czechowska@stat.gov.pl

NOTOWANIA CEN DETALICZNYCH I TARGOWISKOWYCH

Cel badania: 
Ceny towarów i usług notowane są przez ankieterów w punktach 
sprzedaży detalicznej i usługowych. Notowanie cen detalicznych 
dostarcza informacji o poziomie i dynamice cen oraz wzajemnych 
relacjach pomiędzy nimi w układzie terytorialnym. Jest to 
podstawowe badanie wskaźnika inflacji.

Cel badania: 
Dostarczanie miesięcznej informacji o poziomach i zmianach cen wybranych produktów rolnych w transakcjach 
targowiskowych.

C-02 Notowania cen detalicznych (co miesiąc)
termin: 1.01.2023-31.12.2023 (5-23 każdego miesiąca)

Koordynator badania: Jadwiga Głuchowska  
email: j.gluchowska@stat.gov.pl tel. 41 249 96 41

R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych (co miesiąc)
termin: 1.01.2023-31.12.2023 (5-15 każdego miesiąca)

Koordynator badania: Katarzyna Czechowska
email k.czechowska@stat.gov.pl

BADANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym – dwa razy w roku
termin: 13-31.01.2023; 16-31.08.2023

Koordynator badań rolnych: Renata Hajder email: r.hajder@stat.gov.pl tel. 504 426 981

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2023 R.

Badanie realizowane w 6 rejonach, tj.: 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).

Badanie realizowane na 12 targowiskach w województwie świętokrzyskim.

Koordynator badania: Marzena Jasińska
email: ma.jasinska@stat.gov.pl tel. 516 535 597

UD Uczenie się osób dorosłych – co 6 lat
termin: 1.02-31.03.2023

Cel badania:
Pozyskanie informacji na temat edukacji formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej osób dorosłych w powiązaniu z cechami 
społeczno-demograficznymi i statusem na rynku pracy. Pozyskanie danych na temat dostępu do informacji o możliwościach 
i trudnościach uczenia się oraz o znajomości języków obcych.

Koordynator badania: Katarzyna Czechowska
email: k.czechowska@stat.gov.pl

R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego – dwa razy w roku
termin: 1.06-14.08.2023; 1-22.12.2023

R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej – raz w roku
termin: 1-22.12.2023

R-SGR Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych – co 3-4 lata 
termin: 1.06-14.08.2023

BC  Badanie Budżet czasu ludności – co 10 lat
termin: 1.01-31.12.2023

Cel badania:
Analiza struktury budżetu czasu społeczeństwa według podstawowych cech społeczno-demograficznych takich jak: płeć, 
wiek, poziom wykształcenia, aktywność zawodowa.

Koordynator badania: Marzena Jasińska
email:  ma.jasinska@stat.gov.pl tel. 516 535 597

Dziękujemy Państwu za przychylność, współpracę i czas poświęcony na udział w badaniach ankietowych.

Weryfikacja ankietera i wzór legitymacji

Cel badań rolnych:
Uzyskanie informacji o sytuacji w rolnictwie. Badania realizujemy w wylosowanych gospodarstwach rolnych telefonicznie 
i metodą wywiadu bezpośredniego. Istnieje również możliwość samodzielnego wypełnienia formularza na stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego 
https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-ankietowe/

Koordynator badania: Justyna Barwinek-Cendrowicz 
email: j.barwinek-cendrowicz@stat.gov.pl

Koordynator badania: Tomasz Czaja 
email: t.czaja@stat.gov.pl 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm

