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Północnoirlandzka Agencja  Badań 
Statystycznych  (NISRA)  

Główny  Ośrodek Ankietowy  

Colby  House  
Stranmill is  Court  

BELFAST  

BT9  5RR  

Dotyczy:  LCF  <<ID>  >  

Twoje  gospodarstwo domowe  się  liczy 

Szanowni  Państwo  

Zwracam  się do Państwa,  aby  uprzejmie prosić  o pomoc  w  ważnym  badaniu gospodarstw  
domowych agencji  NISRA.  NISRA  jest  oficjalną agencją statystyczną Irlandii  Północnej,  a 
być  może słyszeliście Państwo niektóre z  naszych wyników  cytowane ostatnio w  
wiadomościach.  

Państwa gospodarstwo domowe zostało wybrane do wzięcia udziału w  badaniu 
ankietowym  na temat  kosztów  życia oraz  żywności,  które bada strukturę wydatków  i  koszty  
utrzymania.  Chcemy,  aby  Państwa gospodarstwo domowe wzięło udział  w  tej  ankiecie,  
abyśmy mogli  nadal  tworzyć  znaczące,  dokładne i  wiarygodne statystyki.  

      Co musisz zrobić? 
Obecnie wszystkie wywiady  ankietowe realizujemy  telefonicznie.   Ponieważ  
nie mamy  żadnych danych kontaktowych telefonicznych dla Twojego 

 gospodarstwa domowego,  prosimy  odwiedzić  stronę 
www.nisra.gov.uk/respond  lub  zadzwonić  do nasz  na numer  07511213432  
lub 02890 255111  aby  umówić  się na telefoniczny  kontakt  z  naszym 
ankieterem  w  celu przeprowadzenia ankiety.  Nasi  ankieterzy  są dostępni  w  
ciągu dnia,  wieczorami  i  w  weekendy.  
Skontaktuj  się z  nami  jak  najszybciej.  Jeśli  nie otrzymamy  od Ciebie 
wiadomości,  ankieter  może odbyć  krótką,  społecznie zdystansowaną wizytę w  
domu,  aby  przekazać  więcej  informacji  na temat  ankiety  i  sposobu,  w  jaki  
możesz  wziąć  w  niej  udział.  Wszyscy  ankieterzy  NISRA  mają przy  sobie 
identyfikator NISRA.  

Jak działa ten  proces?  
Nasz  ankieter  wypełni  z  Tobą ankietę,  dzięki  czemu będzie ona łatwa i  prosta.   

 Każda osoba powyżej  16 roku życia mieszkająca pod Twoim  adresem  może  
wziąć  udział.  Do  wzięcia udziału nie potrzebna jest  żadna szczególna wiedza.   
Zdecydowana większość  osób biorących udział  w  naszych ankietach uważa,  
że jest  to bardzo przyjemne i  naprawdę interesujące. 

http://www.nisra.gov.uk/respond
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Dziękujemy! 
Aby  podkreślić  wagę Twojej  pomocy,  każda osoba pow.  16  roku życia biorąca 
udział  otrzyma bony na  £50,  które  można wymienić na gotówkę  w 
dowolnym  urzędzie  pocztowym.  Dołączyliśmy  również  kupon o wartości  £5  
jako wyraz  naszego uznania za poświęcenie czasu na rozważenie udziału w  
badaniu.  

Więcej informacji  
Więcej  informacji  o NISRA  dostępnych jest  w  załączonej  broszurce.   Można  
również  odwiedzić  stronę:  www.nisra.gov.uk/central-survey-unit  lub 
zadzwonić  do nas  na podany  powyżej  numer.  

Uzyskane informacje będą traktowane poufnie i  zostaną użyte tylko do celów  
statystycznych.  Twoje informacje będą bezpieczne.   Informacje o ochronie prywatności  
znajdują się na stronie internetowej  NISRA  pod adresem:  www.nisra.gov.uk/nisra-
privacy-notice.  

 

Prosimy  o kontakt  z  nami  w  możliwie najkrótszym  terminie.  
 
Z  poważaniem,   

  
r1 

Brian Green 

Dyrektor Głównego Ośrodka Ankietowego, NISRA 


