
MIEJ WPŁYW NA WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH !
Zapraszamy do udziału w badaniu, z góry dziękujemy za współpracę z naszymi ankieterami

ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA
Pytania w ankiecie dotyczą m.in. dostępu do komputera/laptopa/Internetu w domu, rodzaju połączeń internetowych,
wydatków poniesionych na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i urządzenia, miesięcznych wydatków poniesionych na
usługi internetowe, wykorzystywania komputera/Internetu, korzystania z e-administracji, zakupów przez Internet,
umiejętności informatycznych. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki,
rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Sprawdź Symbol badania: ,wzory formularzy SSI-10G SSI-10I

POUFNOŚĆ INFORMACJI
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy
z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one
wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień
zbiorczych i analiz statystycznych.

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI ANKIETERA
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

�32 77 91 291, 695 255 244
e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl

REALIZACJABADANIA
Na terenie województwa śląskiego badanie realizują
ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu
Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada
legitymację służbową oraz upoważnienie do przepro-
wadzania badań ankietowych.

Sprawdź wzory dokumentów

METODAPOZYSKANIAINFORMACJI
Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską, techniką
bezpośredniego wywiadu z respondentem (ze wspoma-
ganiem komputerowym) oraz przy pomocy wywiadu
telefonicznego.

CEL I ZNACZENIE BADANIA
Obserwacja zmian zachodzących w wyposażeniu i wykorzystywaniu przez gospodarstwa domowe nowoczesnych
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, a także usług dostępnych w Internecie oraz w sieciach telefonii
komórkowej. Wyniki badania pozwalają ocenić skalę zmian zachodzących w życiu obywateli na skutek korzystania
z komputerów oraz dokonać porównań w grupie krajów Unii Europejskiej.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII
INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

1 kwietnia 10 maja 2016 r.–

Podstawa prawna

Do badania wylosowano
996 mieszkań w województwie śląskim

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami)

przeprowadzane zgodnie z Programem Badań Statystycznych
Statystyki Publicznej na 2016 rok

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII
INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

BADANIA
ANKIETOWE

ANKIETER US
MO ...ŻE ZAPUKAC DO DRZWI

URZĄD STATYSTYCZNY
W KATOWICACH

ANKIETER US
MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI ...

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/harmonogram.htm
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/Ankiety/SSI-10G.pdf
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/Ankiety/SSI-10I.pdf
http://katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/

