STATYSTYCZNE
BADANIA ANKIETOWE w 2015 r.
Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z programami badań statystycznych statystyki publicznej corocznie wprowadzanymi rozporządzeniami Rady
Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych, obowiązkowe i dobrowolne statystyczne
badania ankietowe. Za ich organizację i realizację na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

BADANIA CEN
1. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych
(badanie obowiązkowe), jest realizowane na formularzach: C-02-10,
C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40, C-02-50 w każdym miesiącu roku
kalendarzowego, w 17 rejonach badania cen – miastach województwa
dolnośląskiego: we Wrocławiu, Miliczu, Oleśnicy, Trzebnicy, Jeleniej
Górze, Bolesławcu, Zgorzelcu, Kowarach, Legnicy, Głogowie,
Lubinie, Złotoryi, Wałbrzychu, Kłodzku, Świdnicy, Ząbkowicach
Śląskich. Badanie cen realizowane jest w celowo dobranych
punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych,
bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej,
szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach budowlanych, stacjach
benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych.
2. Ceny w rolnictwie – badanie jest realizowane na formularzu R-CT
w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na 22 targowiskach
mieszczących się na terenie województwa dolnośląskiego.

BADANIA GOSPODARSTW
DOMOWYCH
1. Budżety gospodarstw domowych (formularze: BR-01, BR-01a,
BR-04, BR-05), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
2. Kondycja gospodarstw domowych (formularz KGD), w każdym
miesiącu roku kalendarzowego;
3. Badanie aktywności ekonomicznej ludności (formularze: ZG, ZD),
w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
4. Uczestnictwo ludności w kulturze (formularze: DS-58G, DS-58I),
styczeń;
5. Badanie Spójności Społecznej (formularze: BSS-1G, BSS-1I,
BSS-1G-RB), miesiące: luty, marzec, kwiecień;
6. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach
(formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik;
7. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w gospodarstwach domowych (formularze: SSI-10G, SSI-10I),

BADANIA NA GRANICY
1. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej − badanie jest realizowane na formularzach BRG
i BRGp przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie
Słonem.
2. Podróże nierezydentów do Polski – badanie jest realizowane na
formularzu PDP na przejściach granicznych i w ich otoczeniu przez
cały rok kalendarzowy.

miesiące: kwiecień, maj;
8. Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy (formularz ZD-C),
miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;
9. Europejskie badanie warunków życia ludności (formularze:
EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: maj, czerwiec, lipiec;
10. Ubezpieczanie się gospodarstw domowych (formularz U-GD),
październik.

Ankieterzy statystyczni nie są osobami anonimowymi. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do
przeprowadzenia badania. Tożsamość pracowników realizujących badania ankietowe na terenie województwa dolnośląskiego, zarówno tych, którzy pojawią się w Państwa domach, jak i skontaktują się z Państwem telefonicznie, można potwierdzić
w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu i w jego Oddziałach, w godzinach od 7.15 do 15.15:
• we Wrocławiu – tel. 71 37-16-333, 71 37-16-389,
• w Jeleniej Górze – tel. 75 64-24-034,
• w Legnicy – tel. 76 86-65-247,
• w Wałbrzychu – tel. 74 88-69-219.
Poza godzinami pracy Urzędu – tel. 71 37-16-300.
Niezbędne informacje można również uzyskać pisząc na adres e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę
publiczną badań ankietowych znajdą Państwo na stronie internetowej
GUS:
stat.gov.pl
Tam też mogą Państwo zapoznać się ze wzorami formularzy statystycznych:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/harmonogram.htm

Jednocześnie informujemy, że dane zbierane i gromadzone przez
statystykę publiczną 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.).

BĘDZIEMY BARDZO WDZIĘCZNI ZA PRZYCHYLNOŚĆ I PAŃSTWA AKTYWNY UDZIAŁ
W ANKIETOWYCH BADANIACH STATYSTYCZNYCH

