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Co chcę załatwić? 
Umówić się na wizytę ankietera lub zgłosić chęć zmiany terminu przeprowadzenia badania 
ankietowego.  

Kogo dotyczy? Gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych wylosowanych do poszczególnych badań. 

Co przygotować? 

Przygotuj: 

 nazwę badania, do którego zostałeś wylosowany, 
 swoje dane kontaktowe (adres, numer telefonu kontaktowego), 
 propozycję terminu wizyty/przeprowadzenia badania ankietowego. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.  

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.  

Ile muszę zapłacić? 

Za umówienie się na przeprowadzenie badania ankietowego bądź inny termin przeprowadzenia 
badania ankietowego nic nie zapłacisz.  

Opłatę poniesiesz jedynie za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora w przypadku 
opisanym w punkcie trzecim w rubryce „Gdzie załatwię sprawę?”. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Nie musisz składać żadnych dokumentów. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Umówić się na wizytę ankietera/inny termin przeprowadzenia badania ankietowego możesz: 

 podczas wywiadu telefonicznego – zgłaszając teleankieterowi chęć wizyty ankietera  
w domu/brak możliwości udzielenia informacji w danym momencie; 

 podczas wizyty ankietera – ustalając nowy termin przeprowadzenia badania; 

 dzwoniąc do Urzędu pod następujące numery telefonu: 89 524 36 31, 89 524 36 32, 
89 524 36 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00; 

 przy badaniach rolniczych uruchamiana jest dodatkowo bezpłatna infolinia 800 800 800. 

Co zrobi urząd? 

Przekaże: 

 odpowiedniemu ankieterowi informację o zgłoszeniu wizyty w domu; 

 odpowiedniemu teleankieterowi informację o zmianie terminu przeprowadzenia badania 
ankietowego. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Informacja przekazywana jest niezwłocznie odpowiednim osobom. 

Jak się odwołać? W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza. 
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Informacje 
dodatkowe 

Badania ankietowe, rozumiane jako badania realizowane przez ankieterów statystyki publicznej, 
to badania prowadzone w: 

 gospodarstwach domowych, 

 gospodarstwach rolnych, 

 punktach sprzedaży detalicznej w oparciu o obowiązującą listę reprezentantów towarów 
i usług. 

Badania ankietowe realizowane są na terenie całego kraju. W poszczególnych województwach 
koordynują je odpowiednie wojewódzkie urzędy statystyczne. Każde z 16 województw posiada 
swoją własną, profesjonalną sieć ankieterską. Ankieterzy docierają do wybranych w drodze 
losowania gospodarstw domowych lub rolnych, które reprezentują całą zbiorowość gospodarstw 
domowych w Polsce. Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania. Każdy 
ankieter zobowiązany jest do zachowania tajemnicy statystycznej, a dane zbierane i gromadzone 
przez statystykę publiczną podlegają szczególnej ochronie. 

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:  
– badania stałe – realizowane w sposób ciągły, bez przerwy, np. badanie aktywności 

ekonomicznej ludności, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, 
użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych; 

– badania cykliczne – realizowane systematycznie, ponieważ istnieje potrzeba ciągłej 
obserwacji podstawowych dziedzin, procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych; badania te 
są powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. badanie dotyczące kształcenia 
dorosłych, uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej, czy badanie zużycia paliw 
i energii w gospodarstwach domowych; 

– badania jednorazowe (ad hoc) – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych 
statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie, których statystyczna obserwacja cykliczna 
nie jest konieczna lub możliwa, np. Europejskie badanie zdrowia i integracji społecznej. 

Wyróżniamy następujące techniki zbierania danych statystycznych: 
CAPI (od ang. Computer-Assisted Personal Interviewing) – jest to wywiad osobisty 
ze wspomaganiem komputerowym. Bezpośredniemu kontaktowi ankietera z respondentem 
towarzyszy urządzenie przenośne, zaopatrzone w specjalistyczne oprogramowanie, 
wspomagające realizację wywiadu;  
PAPI (od ang. Paper and Pencil Interviewing) – technika ta polega na przeprowadzeniu przez 
ankietera wywiadu z respondentem przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza; 
CATI (od ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) – to wywiad telefoniczny 
ze wspomaganiem komputerowym; pozyskiwanie informacji od respondentów odbywa się 
za pośrednictwem łączy telefonicznych i przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania 
komputerowego;  
CAWI/CAII (od ang. Computer-Assisted Web/Internet Interviewing) – technika badawcza,  
w której ankieta internetowa nadzorowana jest przez system komputerowy; pytania 
kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i przekazywane 
za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz  
z komputerem podłączonym do Internetu; osoba badana w systemie CAWI/CAII, samodzielnie 
lub w asyście ankietera, odczytuje z ekranu treść pytań i udziela odpowiedzi, które rejestrowane 
są na docelowym serwerze.  
 
Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach domowych wykorzystywane są we wszelkiego 
rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne  
w poszczególnych województwach (roczniki statystyczne, publikacje tematyczne itp.). 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). 
 


