
GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2020 R.
BADANIA ANKIETOWE 

Formy zbierania danych:
CATI – wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym;
CAPI – wywiad bezpośredni wspomagany programem komputerowym;
CAII  – samospis internetowy;
PAPI – wywiad bezpośredni na formularzu papierowym.

Wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w gospodarstwach domowych - SSI-10

Spis Rolny PSR 2020 
wrzesień, 
październik, 
listopad; 

Kondycja 
gospodarstw 
domowych - KGD

Badanie
aktywności
ekonomicznej
ludności - BAEL

Uczestnictwo ludności 
w kulturze - DS-58

II Spis próbny NSP 
– gmina Kłodzko, 
kwiecień

Uczestnictwo mieszkańców 
Polski (rezydentów) 
w podróżach - PKZ

Europejskie 
badanie 
warunków życia 
ludności - EU-SILC

Uczestnictwo Polaków 
w sporcie i rekreacji 
ruchowej - DS-52

Budżety 
gospodarstw 
domowych - BR

Badania 
realizowane

w województwie
dolnośląskim

WIĘCEJ INFORMACJI O BADANIACH ANKIETOWYCH

Porozmawiaj z ankieterem 
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

wroclaw.stat.gov.pl

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

Możliwość zweryfikowania tożsamości ankieterów
tel. 71 37 16 389, 71 37 16 333

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 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).      

styczeń

styczeń, kwiecień, lipiec, październik

kwiecień, maj

kwiecień, maj, czerwiec

#liczysięrolnictwo

w każdym 
miesiącu

#liczysiękażdy



TERMINARZ 
BADAŃ ANKIETOWYCH
Formy zbierania danych:

CATI
wywiad telefoniczny wspomagany 
programem komputerowym; CAPI

wywiad bezpośredni wspomagany 
programem komputerowym;

CAII  – samospis internetowy;

WIĘCEJ INFORMACJI O BADANIACH ANKIETOWYCH
Możliwość zweryfikowania tożsamości ankieterów
tel. 71 37 16 389, 71 37 16 333

Kondycja gospodarstw domowych - KGD 2020

Budżety gospodarstw domowych - BR 2020

W każdym miesiącu

Badanie aktywności ekonomicznej ludności - BAEL 2020

Uczestnictwo ludności w kulturze - DS-58 2020

styczeń

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej - DS-52 2020

październik

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych - SSI-10 2020

kwiecień, maj

Europejskie badanie warunków życia ludności - EU-SILC 2020

kwiecień, maj, czerwiec

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach - PKZ 2020

kwiecieństyczeń lipiec październik

http://wroclaw.stat.gov.pl Wroclaw_STAT

1II Spis próbny NSP  – gmina Kłodzko 2020

kwiecień

2Spis Rolny PSR 2020 2020

wrzesień, październik, listopad

1 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. poz. 1775).
2 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728), 

#liczysiękażdy

#liczysięrolnictwo

styczeń grudzień

(CAII, CAPI)

(CATI, CAPI)

W każdym miesiącustyczeń grudzień

W każdym miesiącustyczeń grudzień

(CATI, CAPI)

(CAPI)

(CAPI)

(CAII, CAPI)

(CAPI)

(CAPI)

(CAII, CATI, CAPI)

SPISZMY SIĘ PRZEZ INTERNET


