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Szczegółowe informacje na temat 
badań ankietowych prowadzonych 

przez statystykę publiczną

METODY POZYSKIWANIA DANYCH ANKIETERZY STATYSTYCZNI

POUFNOŚĆ DANYCHZAKRES ZBIERANYCH 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-

1 - 17 kwietnia 2022 r. 
(metoda CAII) samospis przez Internet
Logowanie do systemu poprzez stronę internetową 
https://cs.stat.gov.pl/ssi-10/ możliwe jest przy użyciu 
indywidualnego loginu i hasła, otrzymanych w liście 
Prezesa GUS.
19 kwietnia - 31 maja 2022 r. 
(metoda CATI) wywiad telefoniczny z wykorzystaniem 
aplikacji formularzowej przeprowadzony przez ankieterów 
statystycznych.

• dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych,
• korzystanie z Internetu,
• korzystanie z e-administracji,
• korzystanie z handlu elektronicznego,
• umiejętności cyfrowe,
• Internet rzeczy,
• ekologia w kontekście ICT.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem badania sprawuje 
Urząd Statystyczny w Szczecinie, kontakt: Piotr Mordan, 
e-mail: P.Mordan@stat.gov.pl,  tel. 91 459 75 41.

W przypadku wątpliwości oraz w celu potwierdzenia 
tożsamości osób telefonujących do Państwa, prosimy o kontakt 
z Wydziałem Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego 
w Kielcach, pn. - pt. w godzinach 7:00-15:00, 
e-mail: d.lukawska@stat.gov.pl, tel. 41 249 96 38. 
Wery�kacja ankietera jest także możliwa w aplikacji: 
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.

Najnowsze publikacje opracowane na podstawie wyników europejskiego badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach 
domowych znajdą Państwo na stronie GUS:  www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/

Jeśli to Państwa gospodarstwo domowe zostało wylosowane 
do badania, prosimy o przychylność wobec ankietera 

i życzliwą współpracę.

W 2022 r. do badania wylosowano 240 mieszkań z województwa świętokrzyskiego.  

Ankieta składa się z części przeznaczonej 
dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) 

oraz jego członków (SSI-10I). 

WYNIKI BADANIA

Wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

w gospodarstwach domowych
1 kwietnia - 31 maja 2022 r.

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-ankietowe/
https://twitter.com/Kielce_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyKielce

