
 

 

 

 

 

W czerwcu napisałem do Pani/a list prosząc o wypełnienie krótkiej ankiety, której celem jest 
przetestowanie pytań do spisu powszechnego w 2021 roku. Badanie prowadzone jest przez Ipsos 
MORI z polecenia Głównego Urzędu Statystycznego Irlandii Północnej (NISRA). 

Jeśli wypełnił/a już Pan/i ankietę, serdecznie dziękuję za poświęcony czas.  

Chcielibyśmy otrzymać wypełnione ankiety od możliwie największej 
liczby osób 

Jeśli dotychczas nie miał/a Pan/i sposobności wypełnić ankiety to proszę o poświęcenie kilku 
minut. Wypełniając ankietę pomaga Pan/i w tworzeniu najbliższego spisu powszechnego. 
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Uczestnictwo w ankiecie jest całkowicie 
dobrowolne.  

Ankietę można wypełnić online lub w wersji papierowej  

W celu wypełnienia krótkiej ankiety online, proszę wpisać poniższy adres strony internetowej do 
wyszukiwarki  

https://ipsos.uk/census-research 

oraz wprowadzić swój niepowtarzalny kod dostępu: 

[DOSTĘP_KOD] 

Proszę o wypełnienie ankiety online w najbliższym możliwym czasie, ale nie później niż do 
północy w poniedziałek 14 sierpnia.  

Ewentualnie można wziąć udział w badaniu poprzez wypełnienie załączonego kwestionariusza  w 
wersji papierowej oraz przesłanie go do Ipsos MORI w dołączonej kopercie zwolnionej od opłaty 
pocztowej.  

Udzielone odpowiedzi będą traktowane jako poufne.  

Więcej informacji znajduje się na odwrotnej stronie  

Więcej informacji na temat ankiety, Głównego Urzędu Statystycznego oraz spisu powszechnego 
znajduje się na odwrotnej stronie. 

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.  

Z poważaniem, 

 

 

David Marshall (Dr) 
Główny Urząd Statystyczny Irlandii Północnej 
  



 

 

Kim jesteśmy? 

Badanie prowadzone jest przez Ipsos MORI z polecenia Głównego Urzędu Statystycznego Irlandii 
Północnej. Ipsos MORI jest niezależną agencją badań. Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk 

Główny Urząd Statystyczny odpowiada za zebranie i publikację danych statystycznych 
dotyczących ekonomii, populacji oraz społeczeństwa Irlandii Północnej. Raz na 10 lat Główny 
Urząd Statystyczny przeprowadza spis powszechny ludności w Irlandii Północnej. Więcej 
informacji znajduje się stronie internetowej  https://www.nisra.gov.uk 

Dlaczego moje gospodarstwo domowe zostało zaproszone do 
wypełnienia ankiety? 

Pani/a gospodarstwo domowe zostało wybrane losowo do uczestnictwa w ankiecie na podstawie 
kodów pocztowych w Irlandii Północnej.  

Czego dotyczy ankieta? 

Ankieta zawiera pytania dotyczące Pani/a oraz Waszego gospodarstwa domowego. Testujemy 
pytania, aby upewnić się, że formularz spisu powszechnego 2021 będzie prosty do wypełnienia.  

Czym jest spis powszechny? 

Spisz powszechny ma na celu ewidencję populacji oraz zebranie innych informacji dotyczących 
gospodarstw domowych oraz ich domowników. Ze spisu powszechnego korzysta zarówno rząd 
jak i władze lokalne oraz przedsiębiorstwa i fundacje. Dane spisu wykorzystywane są przykładowo 
w celach alokacji funduszy, określenia zakresu świadczonych usług, a także monitorowania 
społecznych nierówności.  

Kto w moim gospodarstwie domowym powinien wypełnić ankietę? 

Osoba w wieku 16 lat lub powyżej powinna wypełnić ankietę. Jeśli Pan/i jest jedyną osobą w 
wieku 16 lat lub powyżej, wówczas to Pan/i powinien/powinna wypełnić ankietę.  

Czy zobaczymy Pani/a indywidualne odpowiedzi? 

Nie. Żaden z pracowników Ipsos MORI lub Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie mógł 
Pani/a zidentyfikować ani dowiedzieć się w jaki sposób odpowiedział/a Pan/i na pytania.  

Zadaniem Ipsos MORI jest zebranie odpowiedzi od ankietowanych. Dane pozostaną anonimowe. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Ipsos MORI drogą e-mailową 
lub telefonicznie.  

Email: censusresearch@ipsos.com 

Telefon: 0800 819 9031 


