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Co to jest „Badanie budżetów gospodarstw domowych”? 

Badanie „Budżetów gospodarstw domowych” jest badaniem warunków życia ludności. Uczestnicy badania 

proszeni są między innymi o szczegółowe notowanie swoich dochodów i wydatków oraz spożycia produktów 

żywnościowych w ciągu miesiąca, a także o informacje dotyczące warunków mieszkaniowych i wyposażenia  

w dobra trwałego użytku. Badanie zostanie przeprowadzane od 20 grudnia br. do końca 2017 r.  

 

Jaki jest cel badania? 

Dzięki rzetelnie prowadzonym badaniom, jako społeczeństwo możemy poznać między innymi: 

• poziom i strukturę dochodów oraz wydatków, 

• wielkość spożycia artykułów żywnościowych, 

• wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, 

• warunki mieszkaniowe, 

• dochody gospodarstw domowych, 

• stopień zagrożenia ubóstwem. 

 

Kto prowadzi badania? 

Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez 

GUS nieprzerwalnie od 1957 roku. Badanie realizowane jest na terenie 

całego kraju przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów 

statystycznych. Każdy z ankieterów na terenie województwa 

wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora 

Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek 

wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie  

w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.  

 

Kto uczestniczy w badaniach? 

Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest 

próba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania 

są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów - osób 

odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej. 

 

Czy można zidentyfikować respondenta? 

Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych 

członków gospodarstw domowych, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych 

gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane  

i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się 

powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są 

poufne i podlegają szczególnej ochronie”. 

 

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym? 

Wyniki badań budżetów wykorzystywane są do podejmowania ważnych decyzji z zakresu polityki społecznej 

dotyczących wszystkich mieszkańców naszego kraju. Odpowiedzi respondentów umożliwiają m. in.: 

 

• obliczanie wskaźnika inflacji/deflacji,  

• badanie poziomu ubóstwa, 

• ustalenie progu dochodowego uprawniającego do 
świadczeń społecznych, 

• obliczanie minimalnego wynagrodzenia, • ustalanie wysokości zasiłków społecznych. 
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Co się dzieje z odpowiedziami respondenta? 

Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej 

zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one 

publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań można 

zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, 

udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl). 

 

Czego dowiadujemy się o gospodarstwach domowych? 

Średni dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych wg grup społeczno-ekonomicznych 

                           
WYSZCZEGÓLNIENIE 

                           

Ogółem 

Gospodarstwa domowe 

w tym 

pracowników 

rolników 
pracujących  
na własny 
rachunek 

emerytów i rencistów 

razem 

na stanowiskach 

razem emerytów rencistów robot- 
niczych 

nierobot-
niczych 

w złotych 

Dochód 
rozporządzalny 

1340,44 1349,12 1038,28 1733,83 1050,85 1631,64 1382,32 1458,12 1072,44 

Wydatki 1078,74 1062,96 825,45 1356,91 799,35 1302,40 1156,86 1203,43 966,45 

 

 

  
Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę  

w gospodarstwach domowych (Polska-=100) 

 

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych będą dostępne m. in. w: 
„Budżety gospodarstw domowych w 2017”  termin wydania maj 2018 r. 
„Badanie budżetów gospodarstw domowych – wyniki wstępne” – termin wydania maj 2018 

 

 

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/   

oraz http://poznan.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/ 


