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Opracowanie:

URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

URZĄD STATYSTYCZNY 
W ŁODZI

OŚRODEK WARUNKÓW ŻYCIA I BADAŃ ANKIETOWYCH

http://lodz.stat.gov.pl

TERMINARZ BADAŃ ANKIETOWYCH

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIMiesiąc realizacji

Badanie budżetów gospodarstw domowych

Badanie kondycji gospodarstw domowych 

Wydatki poniesione na ochronę środowiska 
    w gospodarstwach domowych

Badanie aktywności ekonomicznej ludności 

Osoby młode na rynku pracy

Badanie zużycia paliw i energii 
    w gospodarstwach domowych

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)
    w podróżach krajowych/zagranicznych

Badanie wykorzystania technologii 
    informacyjno-telekomunikacyjnych

Europejskie badanie warunków życia ludności

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej

Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym

Rodzaj badania
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Dzięki badaniom ankietowym statystyki publicznej 

dowiesz się:

 jaka jest gęstość zaludnienia w Polsce,

 jaki jest przyrost naturalny w Polsce,

 jakich artykułów spożywczych zjadamy najwięcej,

 ile wydajemy na wyżywienie,

 jak spędzamy wolny czas.

Dane pozyskane w badaniach 
ankietowych są wykorzystywane 
wyłącznie do celów statys-
tycznych. 

Ustawa o statystyce publicznej 
gwarantuje ochronę danych gro-
madzonych w badaniach statys-
tycznych statystyki publicznej.

Odpowiednie przeszkolenie pozwala 

ankieterom na sprawne przepro-

wadzenie badań, a złożone przy-

rzeczenie zobowiązuje do za-

chowania  tajemnicy  statys-

tycznej.

 Badania ankietowe są podstawowym źródłem 

informacji niezbędnych między innymi do:

 obliczania wskaźnika inflacji,

 rewaloryzacji emerytur i rent,

 indeksacji przeciętnego wynagrodzenia.

Ankiety przeprowadzane są w wylo-

sowanych gospodarstwach do-

mowych. Dlatego tak ważne 

jest, aby każde wylosowane 

gospodarstwo wzięło udział 

w badaniu. 

To gwarantuje  bowiem 

wysoką jakość otrzymywa-

nych danych.

Biorąc udział w badaniach jako respondent – pomagasz 
uzyskać prawdziwy i jasny obraz życia społecznego. 
Pozwala to przewidzieć przebieg przyszłych zdarzeń 
i zjawisk.

Rozmawiając 
z ankieterem 
statystyki pub-
licznej przeka-
zujesz istotne 
i n fo r m a c j e ,  
które pomogą 
z r o z u m i e ć  
wiele zjawisk 
zachodzących 
w otaczającym nas świecie, zarówno w skali mikro, jak 
i makro.

Art. 10 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej – t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 591, z późniejszymi 
zmianami.

RZETELNE I WIARYGODNE 
ŹRÓDŁO INFORMACJI

ANKIETER STATYSTYKI PUBLICZNEJ
JEST OSOBĄ GODNĄ ZAUFANIA

TWÓJ UDZIAŁ

TAJEMNICA STATYSTYCZNA

BADANIA  ANKIETOWE

Wszyscy nieustannie korzystamy z informacji uzyskanych w badaniach ankietowych prowadzonych
przez urzędy statystyczne. 
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