
Ankieta koniunktury 18–31 stycznia
w gospodarstwie rolnym 16–31 lipca 

Badanie pogłowia świń 1–17 marca
oraz produkcji 1 czerwca – 10 lipca 
żywca wieprzowego 3–21 grudnia

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu 1 czerwca – 10 lipca
oraz produkcji zwierzęcej 3–21 grudnia

Czerwcowe badanie rolnicze 1 czerwca – 10 lipca

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 10–27 sierpnia

Badanie plonów niektórych ziemiopłodów 16 października – 6 listopada

Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku. Ich tożsamość, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można 
potwierdzić telefonicznie w Urzędzie. 
(tel.  85 749 77 28  lub  85 749 77 44) 
Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez 
statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym 
roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz 
ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywać się będą 
w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub 
bezpośredniego.

W 2018 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według 
następującego harmonogramu:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/harmonogram.htm
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Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie 
województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 
Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych.

BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

BGD Budżety Gospodarstw Domowych

KGD Kondycja Gospodarstw Domowych (postawy konsumentów)

PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

EU-SILC Europejskie badanie warunków życia ludności

BSS Badanie spójności społecznej

SSI-10 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w gospodarstwach domowych

ZD-A Praca nierejestrowana

ZD-E Praca a obowiązki rodzinne

W 2018 roku są realizowane następujące społeczne badania ankietowe: 

   
    
    

   
   
   
   

Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku. Ich tożsamość, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można 
potwierdzić telefonicznie w Urzędzie. 
(tel.  85 749 77 41  lub  85 749 77 44) 
Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez 
statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego.

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/harmonogram.htm
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