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TWÓJ UNIKALNY KOD DOSTĘPU
ONLINE:
Szanowni Państwo
Północnoirlandzka Agencja Badań Statystycznych (NISRA) co 10 lat przeprowadza Spis
Powszechny w celu policzenia mieszkańców i budynków. Jest to bardzo ważne, bo umożliwia
planowanie i rozdział funduszy w Twojej społeczności na transport, edukację i zdrowie.
Twoje gospodarstwo domowe zostało losowo wybrane do udziału w Testowym Spisie
Powszechnym 2017. Będziemy bardzo wdzięczni za Twoją pomoc - biorąc udział w tym teście
pomożesz nam opracować następny Spis Powszechny.

Weź udział w Teście Spisu Powszechnego 2017 online
Aby wziąć udział postępuj według następujących kroków:






Odwiedź www.nisra.gov.uk/censustest
Kliknij: „Rozpocznij ankietę”
Wpisz swój unikalny kod dostępu (podany powyżej)
Odpowiedz na pytania i kliknij „wyślij”

Ankieta zajmie około 5 minut na osobę.
Twoje odpowiedzi będą poufne.
Więcej informacji o tej ankiecie, o NISRA i o Spisie Powszechnym znajdziesz na odwrocie.
Dziękujemy za współpracę.

David Marshall (Dr)
Północnoirlandzka Agencja Badań Statystycznych
Odpowiedzi są traktowane poufnie, zgodnie z prawem.
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Co to jest Spis Powszechny?
Spis Powszechny jest ankietą przeprowadzaną wśród wszystkich w Irlandii Północnej. Spis
oblicza ludzi i budynki oraz pozwala lepiej zrozumieć charakterystykę mieszkańców. Następny
Spis Powszechny w Irlandii Północnej odbędzie się w 2021 roku.

Kto przeprowadza Spis Powszechny?
Spis Powszechny w Irlandii Północnej jest przeprowadzany przez Północnoirlandzką Agencję
Badań Statystycznych (NISRA).

Jak Spis Powszechny może mi pomóc?
Spis Powszechny dostarcza informacje nam wszystkim. Państwo korzysta z niego w celu
sprawiedliwego rozdziału funduszy, opracowywania zasad oraz planowania i prowadzenia
organizacji publicznych. Ważne jest zatem, abyśmy uzyskali prawdziwe informacje.

Dlaczego teraz przeprowadzamy test Spisu Powszechnego?
W teście Spisu Powszechnego są pytania dotyczące Ciebie i Twojego gospodarstwa domowego.
Testujemy te pytania, aby upewnić się, że ankieta Spisu w 2021 roku będzie jasna i przejrzysta.

Dlaczego zwrócono się w tym do mnie?
Twoje gospodarstwo domowe zostało losowo wybrane z listy adresów w Irlandii Północnej.
Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.

Kto z mojego gospodarstwa domowego powinien wypełnić ankietę?
Ankietę może wypełnić jedna lub dwie osoby, mające pow. 16 lat. Jeżeli jesteś jedyną osobą pow.
16 lat to tylko Ty powinieneś wypełnić ankietę.

Co jest potrzebne, aby wziąć udział?
Potrzebujesz tylko unikalnego kodu dostępu online z tego listu oraz urządzenia z dostępem do
Internetu - komputera, smartfonu lub tabletu.

Co mam robić?
Wejdź na stronę www.nisra.gov.uk/censustest, kliknij „Rozpocznij ankietę”, wpisz swój numer
dostępu, a następnie odpowiedz na pytania.

Kto zobaczy moje odpowiedzi?
Twoje prywatne informacje będą traktowane poufnie i są chronione, zgodnie z prawem.
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