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Szczegółowe informacje na temat 
badań ankietowych prowadzonych 

przez statystykę publiczną

METODY POZYSKIWANIA DANYCH ANKIETERZY STATYSTYCZNI

POUFNOŚĆ DANYCH

W celu potwierdzenia tożsamości ankieterów 
z terenu województwa świętokrzyskiego prosimy 
o kontakt z pracownikami Urzędu Statystycznego 
w Kielcach pod nr tel. 41 249 96 38 lub skorzystanie 
z aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera” - 
https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

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

W 2022 r. do badania wylosowano 970 
gospodarstw domowych 

z województwa świętokrzyskiego.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA

WARUNKI ŻYCIA – WIĘCEJ INFORMACJI

Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowa-

na stronie GUS:

na stronie Eurostatu (Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej):

Jeśli to Państwa gospodarstwo domowe zostało wylosowane do badania, 
prosimy o przychylność wobec ankietera i życzliwą współpracę.

W celu zrealizowania wywiadów ankieterzy z urzędów 
statystycznych skontaktują się z respondentami 
z wylosowanych gospodarstw domowych. Jeżeli w okresie 
ankietyzacji warunki pandemiczne na to pozwolą, pierwszy 
kontakt ankietera z Państwem odbędzie się w sposób 
bezpośredni. Będzie to wizyta w miejscu zamieszkania, 
w trakcie której ankieter przedstawi Państwu cel spotkania 
i umówi się na wywiad telefoniczny. Kontakt ten odbędzie 
się z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

Dzięki badaniu możliwe będzie pozyskanie wielu istotnych 
informacji o warunkach życia polskich gospodarstw 
domowych (w tym: warunkach mieszkaniowych, aktywności 
ekonomicznej, dochodach czy stanie zdrowia). Badanie to 
realizowane jest na obszarze całej Unii Europejskiej, dlatego 
zebrane dane pozwolą również na  porównanie sytuacji 
polskich gospodarstw domowych z gospodarstwami innych 
krajów Unii.
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