URZĄD STATYSTYCZNY
W KATOWICACH

BADANIA
ANKIETOWE

ANKIETER US
MOŻE
MOŻE ZAPUKAĆ
ZAPUKAC DO DRZWI ...
BADANIE BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (BR-01, BR-01a, BR-04)
BADANIE KONDYCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH (KGD)
BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (ZG, ZD)

Badania reprezentacyjne stałe
przeprowadzane w każdym
miesiącu 2016 roku

W 2016 r. wylosowano w województwie śląskim
BR-01, BR-01a, BR-04 4368 mieszkań
KGD 3990 mieszkań
ZG, ZD 19084 mieszkań
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami)
przeprowadzane zgodnie z Programem Badań Statystycznych
Statystyki Publicznej na 2016 rok

CEL, ZNACZENIE I ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA
Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych – uzyskanie informacji o przychodach, rozchodach, spożyciu
i wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, co pozwala na ocenę zróżnicowania warunków
bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych ludności. Wyniki badania stanowią główne źródło danych
do prowadzenia analizy poziomu życia ludności.
Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych – uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania)
konsumentów i ich zmiany w czasie. Wyniki badania są wykorzystywane w procesie podejmowania makroekonomicznych
decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych oraz do opracowywania prognoz ekonomicznych.
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – uzyskanie informacji o liczbie osób aktywnych, jak i biernych
zawodowo i ustalenie bilansu siły roboczej w podstawowych kategoriach – pracujących, bezrobotnych oraz biernych
zawodowo. Wyniki badania wykorzystywane są do opracowywania prognoz oraz analizy sytuacji na rynku pracy,
w tym ocenie skali i stopnia zmian natężenia bezrobocia w ujęciu przestrzennym.
Sprawdź wzory formularzy
METODA POZYSKANIA INFORMACJI
Badania realizowane są przez ankieterów techniką
bezpośredniego wywiadu z respondentem (ze wspomaganiem komputerowym) oraz przy pomocy wywiadu
telefonicznego.

Symbol badania: BR-01 , BR-01a , BR-04 , KGD , ZG , ZD
REALIZACJA BADAŃ
Na terenie województwa śląskiego badania realizują
ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu
Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada
legitymację służbową oraz imienne upoważnienie
do przeprowadzania badań ankietowych.
Sprawdź wzory dokumentów

POUFNOŚĆ INFORMACJI
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy
z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one
wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień
zbiorczych i analiz statystycznych.

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ANKIETERA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
( 32 77 91 291, 695 255 244
e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

Zapraszamy do udziału w badaniu, z góry dziękujemy za współpracę z naszymi ankieterami

MIEJ WPŁYW NA WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH!

