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Zadaniem Wydziału Badań Ankietowych jest organizowanie i prowadzenie na terenie województwa
lubelskiego badań ankietowych wprowadzonych programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz
innych badań ankietowych zleconych przez Prezesa GUS, a w szczególności:
1)

monitorowanie

i

zapewnienie

sprawnego

funkcjonowania

sieci

ankieterów

realizujących

badania

koordynowane przez Wydział oraz nadzór nad tymi pracami;
2)
3)

przygotowywanie harmonogramów pracy ankieterów;
organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i instruktaży dla ankieterów, a także pozostałych pracowników
odpowiedzialnych za realizację badań ankietowych;

4)

opracowywanie kompleksowego systemu kontroli pracy ankieterów oraz realizacja kontroli;

5)

współpraca z oddziałami Urzędu w zakresie organizacji i nadzoru oraz kontroli merytorycznej realizacji
badań ankietowych w Oddziałach Urzędu;

6)
7)

szacowanie kosztów rzeczowych prowadzonych badań;
zbieranie, gromadzenie oraz redagowanie danych (rejestracja, kontrola i korekta zbioru), analiza jakości
i kompletności zebranych materiałów;

8)

bieżąca współpraca z Wydziałem Organizacji i Rejestrów w zakresie zapewnienia poprawności cech
adresowych w operacie na podstawie informacji uzyskanych podczas realizacji badań w terenie;

9)

współpraca z Wydziałem Organizacji i Rejestrów przy opracowywaniu wewnętrznych harmonogramów
realizacji badań;

10) opracowywanie rozdzielników, podział druków oraz formularzy sprawozdawczych i ich dystrybucja;
11) współudział w realizacji działalności publikacyjno-informacyjnej w zakresie prowadzonych badań;
12) współpraca

z

Lubelskim

Ośrodkiem

Badań

Regionalnych

w

zakresie

przygotowywania

danych

z prowadzonych badań do udostępniania;
13) współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie przetwarzanych systemów;
14) organizowanie pracy ankieterów z wykorzystaniem komputerów przenośnych zgodnie z obowiązującymi
zasadami oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Informatyki;
15) współpraca z Wydziałem Organizacji i Rejestrów w zakresie organizowania sieci ankieterów stałych
i zmiennych;
16) współpraca z Głównym

Urzędem Statystycznym i Ośrodkiem Warunków Życia i Badań Ankietowych

Urzędu Statystycznego w Łodzi w zakresie metodologii: zgłaszanie uwag i opinii do formularzy, instrukcji
realizacji badań, założeń metodologicznych, opracowań zbiorczych i systemów informatycznych, oraz w
zakresie funkcjonowania sieci ankieterów;
17) współpraca z właściwymi urzędami statystycznymi przy realizacji badań ankietowych z zakresu ich
specjalizacji;
18) opracowywanie wniosków do projektu programu badań statystycznych oraz do metodologii i organizacji
badań;
19) prowadzenie dokumentacji badań.

