
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

o 
o 

o 
o 

NISRA 
Northern Jrelend Stetistlcs 
and Research Agency 

Counter  
The Resident   
SUBNAME PROPNAM   
ADD_STRT   
TOWN  
COUNTY_TXT  COUNTY  POSTCODE  

Północnoirlandzka  Agencja  
Badań  Statystycznych  (NISRA)  

Główny  Ośrodek  Ankietowy  

Colby House  
Stranmillis Court   
BELFAST   
BT95RR  
www.nisra.gov.uk  

Dotyczy:  FRS  

Twoje standardy życia i warunki domowe mają znaczenie  
Szanowni  Państwo  
Zwracam  się,  aby  poprosić  o pomoc  w  ważnym  badaniu,  które zbiera informacje na temat  standardów  i 
warunków  życia wszystkich ludzi  żyjących dzisiaj  w  Irlandii  Północnej.  

Twoje doświadczenie ma znaczenie  
Ankieta dotycząca sytuacji  materialnej  rodzin dostarcza ważnych informacji,  które mają pomóc  
rządowi  w  opracowaniu i  monitorowaniu polityk,  które pomagają wszystkim,  od osób samotnych,  
rodzin z  dziećmi  i  osób niepełnosprawnych,  po opiekunów  i  osoby  starsze.  To,  co nam  powiesz,  
może naprawdę wiele zmienić. 

Co dalej?  
Zgodnie z  wytycznymi  rządowymi  dotyczącymi  koronawirusa (COVID-19)  przeprowadzimy  to 
badanie telefonicznie,  zamiast  osobiście.  Zadzwoń do nas  02890 255111 lub odwiedź  
www.nisra.gov.uk/respond  aby  umówić  się na telefon w  celu przeprowadzenia badania przez  
naszego ankietera.  Nasi  ankieterzy  są dostępni  w  ciągu dnia,  wieczorami  i  w  weekendy.  Jeśli  nie 
otrzymamy  od Ciebie wiadomości,  możemy  złożyć  krótką,  społecznie zdystansowaną wizytę w  
domu,  aby  odebrać  Twój  numer  telefonu.  

Kto może wziąć  udział?  
Chcielibyśmy  porozmawiać  z  Tobą i,  jeśli  to możliwe,  z  każdym  dorosłym  w  Twoim  gospodarstwie 
domowym.  Badanie to obejmuje wszystkich mieszkańców  gospodarstwa domowego.  Jeżeli  osoba 
wybrana nie będzie obecna w  domu w  czasie wizyty  ankietera,  inny  domownik  może wziąć  udział  
w  badaniu w  zastępstwie.  Ważne jest,  aby  wszyscy  w  Twoim  gospodarstwie domowym  zobaczyli  
ten list  i  załączoną ulotkę.  

Dziękujemy  
W  dowód naszego uznania dołączyliśmy  bon o wartości  £10,  który  możesz  wymienić  na gotówkę 
w  dowolnym  urzędzie pocztowym.  Mamy  wielką nadzieję,  że Ty  i  Twoje gospodarstwo domowe 
weźmiecie udział.  Zbieranie informacji,  których potrzebujemy  do naszych badań,  jest  ważniejsze 
niż  kiedykolwiek,  ponieważ  pomoże ekspertom  medycznym  i  rządowi  zrozumieć  wpływ  epidemii   
koronawirusa na nasze życie.  

Z poważaniem, 

Brian Green  
Dyrektor  Głównego Ośrodka  
Ankietowego,  NISRA  

http://www.nisra.gov.uk/
http://www.nisra.gov.uk/


 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Najczęściej  zadawane pytania  
Kto  przeprowadza badanie?  
Badanie jest  przeprowadzane przez  Główny  Ośrodek  Ankietowy  (CSU)  Północnoirlandzkiej  Agencji  Badań 
Statystycznych (NISRA)  w  imieniu Departamentu ds.  Społeczności  (DfC).  CSU  jest  wiodącą organizacją 
przeprowadzającą badania społeczne w  Irlandii  Północnej  i  jest  jednym  z  głównych obszarów  działalności  
NISRA.  

Jak  zostałem  wybrany?  
Losowo wybraliśmy  4000 adresów  z  listy  wszystkich adresów  w  Irlandii  Północnej.  Dzięki  temu otrzymujemy  
mieszankę różnych typów  ludzi,  w  tym  rodzin i  osób samotnych,  młodych ludzi  i  osób na emeryturze.  

Dlaczego ważne jest,  aby  wziąć  udział?  
Aby  upewnić  się,  że wyniki  są jak  najdokładniejsze,  polegamy  na osobach mieszkających pod wybranymi  
przez  nas  adresami.  Nie możemy  przeprowadzać  wywiadów  pod innymi  adresami,  ponieważ  
zafałszowałoby  to wyniki.  

Do wzięcia udziału nie potrzebna jest  żadna szczególna wiedza.  Większość  osób dobrze się bawi  przy  
wypełnianiu tej  ankiety.  

Gdzie mogę dowiedzieć  się więcej?  
Jeśli  jest  jeszcze coś,  co chciałbyś  wiedzieć  o ankiecie,  odwiedź  www.nisra.gov.uk/frs  lub zadzwoń do nas  
02890 255111.  

Nasze zobowiązanie wobec Ciebie  
Docenimy  Twój  czas  i  wkład.  
Dołożymy  wszelkich starań,  aby  udział  w  ankiecie był  tak  łatwy  i  wygodny,  jak  to tylko możliwe.  

Będziemy  Cię traktować  z  szacunkiem  
Szanujemy  Twoją prywatność.  Pracownicy  NISRA  są doskonale wyszkoleni.   

Będziemy  się z  Tobą komunikować  i  słuchać  Twoich  opinii.  
Odpowiemy  na wszelkie pytania dotyczące udziału w  tym  badaniu i  chętnie wysłuchamy  Twoich komentarzy.  

Twoje informacje będą bezpieczne i  poufne.  
Podane przez  Ciebie informacje będziemy  traktować  jako poufne,  zgodnie z  Kodeksem  Postępowania 
Statystycznego.  
Informacje będą używane do tworzenia statystyk,  które nie pozwolą zidentyfikować  Ciebie ani  nikogo w  
Twoim  gospodarstwie domowym.  Zapoznaj  się z  załączoną ulotką,  aby  uzyskać  więcej  informacji  o tym,  jak  
wykorzystamy  Twoje informacje.  
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