STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC)
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

3 kwietnia – 22 czerwca 2018 r.

CEL I ZNACZENIE BADANIA

Celem badania jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych
na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących
warunków życia ludności. EU-SILC stanowi podstawowe źródło
informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników m.in.

wylosowano

738
gospodarstw
domowych

ANKIETERZY STATYSTYCZNI

Tożsamość pracowników realizujących badanie można zweryfikować
dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Kielcach na numer telefonu
41 249 96 38 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego
na terenie Unii Europejskiej.

POUFNOŚĆ DANYCH
METODY POZYSKIWANIA DANYCH
Ankieterzy realizujący badanie w terenie zobowiązani są do zachowania
Badanie realizowane jest przez sieć ankieterką, techniką
bezpośredniego wywiadu z respondentem.

tajemnicy. Uzyskane w trakcie badania informacje są poufne, podlegają
szczególnej ochronie i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia
zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Więcej informacji na temat warunków życia ludności znajdą Państwo
na stronie : http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/

Dziękujemy za przychylność i współpracę
oraz czas poświęcony na udział w badaniach ankietowych.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych
prowadzonych przez statystykę publiczną

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel. +48 41 249 96 00
sekretariatuskie@stat.gov.pl
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Tożsamość pracowników realizujących badanie można zweryfikować
dzwoniąc na numer tel. 41 249 96 38
(pn.- pt. w godz. 7.00 - 15.00).

Badanie realizowane jest przez sieć ankieterką, techniką
bezpośredniego wywiadu z respondentem.

w przypadku ankieterów realizujących badanie na terenie
województwa świętokrzyskiego na numer tel. 41 249 96 38
(pn.- pt. w godz. 7.00 - 15.00).

CEL I ZNACZENIE BADANIA

POUFNOŚĆ DANYCH
Uzyskane w trakcie badania informacje są poufne, podlegają szczególnej

Celem badania jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych
na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności.
EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji
wykorzystywanychdoobliczaniawskaźnikówm.in.
w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego
na terenie Unii Europejskiej.

ochronie i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień
zbiorczych i analiz statystycznych.

Szczegółowe informacje na temat
badań ankietowych prowadzonych
przez statystykę publiczną

Dziękujemy za przychylność i współpracę
oraz czas poświęcony na udział w badaniach ankietowych.

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel. +48 41 249 96 00
sekretariatuskie@stat.gov.pl

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności - EU-SILC
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

3-12 kwietnia 2018 r.
ANKIETERZY STATYSTYCZNI
METODY POZYSKIWANIA DANYCH

wylosowano

80
mieszkań

Tożsamość pracowników realizujących badanie można zweryfikować dzwoniąc:
w przypadku teleankieterów na numer tel. 42 683 90 94

3 - 9 kwietnia 2018 r. telefonicznie - rozmowa z teleankieterem GUS

(pn.- pt. w godzinach pracy poszczególnych urzędów),

3 -12 kwietnia 2018 r. bezpośrednio - rozmowa z ankieterem
(pracownikiem Urzędu Statystycznego w Kielcach)

w przypadku ankieterów realizujących badanie na terenie
województwa świętokrzyskiego na numer tel. 41 249 96 38
(pn.- pt. w godz. 7.00 - 15.00).

CEL I ZNACZENIE BADANIA

POUFNOŚĆ DANYCH

Badanie kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów) jest stałym,

Uzyskane w trakcie badania informacje są poufne, podlegają szczególnej

reprezentacyjnym badaniem realizowanym na początku każdego miesiąca

ochronie i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień

na terenie całego kraju.

zbiorczych i analiz statystycznych.

Celem badania jest pozyskanie danych do ustalania wskaźników przedstawiających
postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.
Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji
dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz

ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

Dziękujemy za przychylność i współpracę
oraz czas poświęcony na udział w badaniach ankietowych.

Szczegółowe informacje na temat
badań ankietowych prowadzonych
przez statystykę publiczną

ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel. +48 41 249 96 00
sekretariatuskie@stat.gov.pl

