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Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych przeprowadza niezwykle ważne badanie: Badanie
dochodów i udziału w programach (SIPP). W związku z tym potrzebujemy Państwa pomocy, aby
zapewnić dokładne zebranie danych. W ciągu kilku tygodni Przedstawiciel terenowy Urzędu Spisu
Ludności skontaktuje się z Państwa gospodarstwem domowym w sprawie tego badania. Udział Państwa
gospodarstwa domowego w tym badaniu jest niezwykle cenny i ważny.

Badanie dostarczy wyniki, które pomogą ukształtować decyzje w sprawie programów rządowych
dotyczących milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Na przykład decydenci wykorzystają wyniki tego
badania do oceny przyszłych potrzeb systemu opieki społecznej, zmian i skuteczności takich programów
jak Program pomocy żywnościowej (SNAP), a także wpływu zmian na ubezpieczenie zdrowotne i koszty
opieki medycznej. W celu dostarczenia bieżących i dokładnych danych ekonomicznych wybranym przez
Państwa przedstawicielom, a także udoskonalenia ważnych programów, które wpływają na osoby ze
wszystkich grup dochodowych, Urząd Spisu Ludności potrzebuje Państwa pomocy.

Udział Państwa gospodarstwa domowego jest niezbędny dla zapewnienia kompletności i dokładności
danych tego badania. Na podstawie opracowanej naukowo metody Państwa adres został wybrany do
reprezentowania tysięcy innych, podobnych gospodarstw domowych. Odmowa udzielenia odpowiedzi na
jakiekolwiek pytanie w tym badaniu nie wiąże się z żadnymi karami, jednakże każde pytanie
pozostawione bez odpowiedzi istotnie obniża dokładność wyników.

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych jest prawnie zobowiązany do ochrony Państwa danych.
Urząd Spisu Ludności nie może upubliczniać Państwa odpowiedzi w sposób, który umożliwiałby
identyfikację Państwa lub gospodarstwa domowego. Niniejsze badanie prowadzone jest na podstawie
przepisów zawartych w Rozdziale 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 141 i 182. Prawo
federalne chroni Państwa prywatność i traktuje Państwa odpowiedzi jako poufne (Rozdział 13 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych, paragraf 9). Zgodnie z ustawą federalną w sprawie wzmocnienia
cyberbezpieczeństwa z 2015 roku Państwa dane są chronione przed zagrożeniami poprzez
monitorowanie systemów służących do ich przesyłania.

Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na odwrocie niniejszego dokumentu. W przypadku
innych pytań prosimy odwiedzić stronę www.census.gov/sipp/ lub skontaktować się ze swoim
regionalnym biurem Urzędu Spisu Ludności pod adresem:

Dziękujemy za Państwa udział w tym ważnym badaniu. Jestem wdzięczny za Państwa pomoc.
Z poważaniem,
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Chociaż spis ludności przeprowadzamy co dziesięć lat, niektóre informacje wymagają częstszej
aktualizacji. To badanie dostarcza aktualnych danych na temat różnych ważnych kwestii, takich jak
zmiany warunków pracy, zakres ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki medyczne, dobrostan dzieci i
dorosłych, opieka nad dziećmi i płacenie alimentów, planowanie emerytalne, udział w programach
rządowych i inne informacje. Państwa dobrowolny udział jest niezbędny do zapewnienia kompletności i
dokładności wyników badania.

Dlaczego Urząd Spisu Ludności zbiera te informacje?

Skąd mam wiedzieć, że Urząd Spisu Ludności będzie chronić podane przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności Państwa informacji. Urząd
Spisu Ludności nie może publicznie ujawniać Państwa odpowiedzi w sposób, który mógłby
zidentyfikować Państwa lub gospodarstwo domowe. Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności może
wykorzystać Państwa odpowiedzi wyłącznie w celach statystycznych.

W jaki sposób Urząd Spisu Ludności wykorzystuje dostarczone przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności połączy Państwa informacje z danymi innych osób w celach statystycznych. Aby
zapewnić sprawność działania, Urząd Spisu Ludności stara się uzyskać informacje, które mogli Państwo
przekazać innym agencjom, jeśli uczestniczyli Państwo w innych programach rządowych. Robimy to w
celu zapewnienia kompletności danych i zmniejszenia liczby pytań zadawanych w tym badaniu. Ustawa
o prywatności z 1974 roku (Rozdział 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 552a) pozwala na
udostępnianie dostarczonych przez Państwa informacji personelowi Urzędu Spisu Ludności w celach
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z systemem wymiany informacji DEPARTAMENT HANDLU /
Spis Ludności-3, badania demograficzne (metoda reprezentacyjna Urzędu Spisu Ludności). Te same
przepisy dotyczące poufności, które chronią Państwa odpowiedzi w badaniu, chronią również wszelkie
dodatkowe informacje, które zbieramy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Urząd
Spisu Ludności łączy te dane z odpowiedziami udzielonymi w badaniu, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową: https://census.gov/about/what/admin-data.html.

Ile czasu zajmie badanie?

Szacujemy, że zebranie informacji zajmie około 63 minut na osobę. Obejmuje to czas na przejrzenie
instrukcji oraz uzupełnienie i przejrzenie odpowiedzi. Uwagi dotyczące oszacowania czasu lub innych
aspektów tego procesu gromadzenia danych, w tym sugestie dotyczące zmniejszenia obciążenia,
należy wysłać na adres: Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.S Census Bureau, 4600 Silver
Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233. Można również wysłać uwagi e-mailem na adres
DEMO.PAPERWORK@census.gov; należy użyć tematu „Demo Survey Comments Project 0607-1000”.

Niniejszego badania nie można przeprowadzić bez ważnego numeru kontrolnego Biura ds. Zarządzania i
Budżetu (OMB). Amerykańskie Biuro ds. Zarządzania i Budżetu zatwierdziło to badanie i nadało mu numer
kontrolny 0607-1000.
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Drogi Mieszkańcu:

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych przeprowadza niezwykle ważne badanie: Badanie
dochodów i udziału w programach (SIPP). W związku z tym potrzebujemy Państwa pomocy, aby
zapewnić dokładne zebranie danych. W ciągu kilku tygodni Przedstawiciel terenowy Urzędu Spisu
Ludności skontaktuje się z Państwa gospodarstwem domowym w sprawie tego badania. Udział Państwa
gospodarstwa domowego w tym badaniu jest niezwykle cenny i ważny.

Badanie dostarczy wyniki, które pomogą ukształtować decyzje w sprawie programów rządowych
dotyczących milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Na przykład decydenci wykorzystają wyniki tego
badania do oceny przyszłych potrzeb systemu opieki społecznej, zmian i skuteczności takich programów
jak Program pomocy żywnościowej (SNAP), a także wpływu zmian na ubezpieczenie zdrowotne i koszty
opieki medycznej. W celu dostarczenia bieżących i dokładnych danych ekonomicznych wybranym przez
Państwa przedstawicielom, a także udoskonalenia ważnych programów, które wpływają na osoby ze
wszystkich grup dochodowych, Urząd Spisu Ludności potrzebuje Państwa pomocy.

Udział Państwa gospodarstwa domowego jest niezbędny dla zapewnienia kompletności i dokładności
danych tego badania. Na podstawie opracowanej naukowo metody Państwa adres został wybrany do
reprezentowania tysięcy innych, podobnych gospodarstw domowych. Odmowa udzielenia odpowiedzi na
jakiekolwiek pytanie w tym badaniu nie wiąże się z żadnymi karami, jednakże każde pytanie
pozostawione bez odpowiedzi istotnie obniża dokładność wyników.

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych jest prawnie zobowiązany do ochrony Państwa danych.
Urząd Spisu Ludności nie może upubliczniać Państwa odpowiedzi w sposób, który umożliwiałby
identyfikację Państwa lub gospodarstwa domowego. Niniejsze badanie prowadzone jest na podstawie
przepisów zawartych w Rozdziale 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 141 i 182. Prawo
federalne chroni Państwa prywatność i traktuje Państwa odpowiedzi jako poufne (Rozdział 13 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych, paragraf 9). Zgodnie z ustawą federalną w sprawie wzmocnienia
cyberbezpieczeństwa z 2015 roku Państwa dane są chronione przed zagrożeniami poprzez
monitorowanie systemów służących do ich przesyłania.

Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na odwrocie niniejszego dokumentu. W przypadku
innych pytań prosimy odwiedzić stronę www.census.gov/sipp/ lub skontaktować się ze swoim
regionalnym biurem Urzędu Spisu Ludności pod adresem:

Dziękujemy za Państwa udział w tym ważnym badaniu. Jestem wdzięczny za Państwa pomoc.
Z poważaniem,
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Chociaż spis ludności przeprowadzamy co dziesięć lat, niektóre informacje wymagają częstszej
aktualizacji. To badanie dostarcza aktualnych danych na temat różnych ważnych kwestii, takich jak
zmiany warunków pracy, zakres ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki medyczne, dobrostan dzieci i
dorosłych, opieka nad dziećmi i płacenie alimentów, planowanie emerytalne, udział w programach
rządowych i inne informacje. Państwa dobrowolny udział jest niezbędny do zapewnienia kompletności i
dokładności wyników badania.

Dlaczego Urząd Spisu Ludności zbiera te informacje?

Skąd mam wiedzieć, że Urząd Spisu Ludności będzie chronić podane przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności Państwa informacji. Urząd
Spisu Ludności nie może publicznie ujawniać Państwa odpowiedzi w sposób, który mógłby
zidentyfikować Państwa lub gospodarstwo domowe. Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności może
wykorzystać Państwa odpowiedzi wyłącznie w celach statystycznych.

W jaki sposób Urząd Spisu Ludności wykorzystuje dostarczone przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności połączy Państwa informacje z danymi innych osób w celach statystycznych. Aby
zapewnić sprawność działania, Urząd Spisu Ludności stara się uzyskać informacje, które mogli Państwo
przekazać innym agencjom, jeśli uczestniczyli Państwo w innych programach rządowych. Robimy to w
celu zapewnienia kompletności danych i zmniejszenia liczby pytań zadawanych w tym badaniu. Ustawa
o prywatności z 1974 roku (Rozdział 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 552a) pozwala na
udostępnianie dostarczonych przez Państwa informacji personelowi Urzędu Spisu Ludności w celach
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z systemem wymiany informacji DEPARTAMENT HANDLU /
Spis Ludności-3, badania demograficzne (metoda reprezentacyjna Urzędu Spisu Ludności). Te same
przepisy dotyczące poufności, które chronią Państwa odpowiedzi w badaniu, chronią również wszelkie
dodatkowe informacje, które zbieramy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Urząd
Spisu Ludności łączy te dane z odpowiedziami udzielonymi w badaniu, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową: https://census.gov/about/what/admin-data.html.

Ile czasu zajmie badanie?

Szacujemy, że zebranie informacji zajmie około 63 minut na osobę. Obejmuje to czas na przejrzenie
instrukcji oraz uzupełnienie i przejrzenie odpowiedzi. Uwagi dotyczące oszacowania czasu lub innych
aspektów tego procesu gromadzenia danych, w tym sugestie dotyczące zmniejszenia obciążenia,
należy wysłać na adres: Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.S Census Bureau, 4600 Silver
Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233. Można również wysłać uwagi e-mailem na adres
DEMO.PAPERWORK@census.gov; należy użyć tematu „Demo Survey Comments Project 0607-1000”.

Niniejszego badania nie można przeprowadzić bez ważnego numeru kontrolnego Biura ds. Zarządzania i
Budżetu (OMB). Amerykańskie Biuro ds. Zarządzania i Budżetu zatwierdziło to badanie i nadało mu numer
kontrolny 0607-1000.



SIPP-508(L1)(W1) GA (12-2020) census.gov

Office of the Director
Washington, DC 20233
U.S. Census Bureau

DC

DYREKTOR REGIONALNY
U.S. CENSUS BUREAU
101 MARIETTA STREET, N.W., SUITE 3200 
ATLANTA, GA 30303-2700
Telefon: 1–800–424–6974

Steven D. Dillingham
Dyrektor

Drogi Mieszkańcu:

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych przeprowadza niezwykle ważne badanie: Badanie
dochodów i udziału w programach (SIPP). W związku z tym potrzebujemy Państwa pomocy, aby
zapewnić dokładne zebranie danych. W ciągu kilku tygodni Przedstawiciel terenowy Urzędu Spisu
Ludności skontaktuje się z Państwa gospodarstwem domowym w sprawie tego badania. Udział Państwa
gospodarstwa domowego w tym badaniu jest niezwykle cenny i ważny.

Badanie dostarczy wyniki, które pomogą ukształtować decyzje w sprawie programów rządowych
dotyczących milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Na przykład decydenci wykorzystają wyniki tego
badania do oceny przyszłych potrzeb systemu opieki społecznej, zmian i skuteczności takich programów
jak Program pomocy żywnościowej (SNAP), a także wpływu zmian na ubezpieczenie zdrowotne i koszty
opieki medycznej. W celu dostarczenia bieżących i dokładnych danych ekonomicznych wybranym przez
Państwa przedstawicielom, a także udoskonalenia ważnych programów, które wpływają na osoby ze
wszystkich grup dochodowych, Urząd Spisu Ludności potrzebuje Państwa pomocy.

Udział Państwa gospodarstwa domowego jest niezbędny dla zapewnienia kompletności i dokładności
danych tego badania. Na podstawie opracowanej naukowo metody Państwa adres został wybrany do
reprezentowania tysięcy innych, podobnych gospodarstw domowych. Odmowa udzielenia odpowiedzi na
jakiekolwiek pytanie w tym badaniu nie wiąże się z żadnymi karami, jednakże każde pytanie
pozostawione bez odpowiedzi istotnie obniża dokładność wyników.

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych jest prawnie zobowiązany do ochrony Państwa danych.
Urząd Spisu Ludności nie może upubliczniać Państwa odpowiedzi w sposób, który umożliwiałby
identyfikację Państwa lub gospodarstwa domowego. Niniejsze badanie prowadzone jest na podstawie
przepisów zawartych w Rozdziale 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 141 i 182. Prawo
federalne chroni Państwa prywatność i traktuje Państwa odpowiedzi jako poufne (Rozdział 13 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych, paragraf 9). Zgodnie z ustawą federalną w sprawie wzmocnienia
cyberbezpieczeństwa z 2015 roku Państwa dane są chronione przed zagrożeniami poprzez
monitorowanie systemów służących do ich przesyłania.

Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na odwrocie niniejszego dokumentu. W przypadku
innych pytań prosimy odwiedzić stronę www.census.gov/sipp/ lub skontaktować się ze swoim
regionalnym biurem Urzędu Spisu Ludności pod adresem:

Dziękujemy za Państwa udział w tym ważnym badaniu. Jestem wdzięczny za Państwa pomoc.
Z poważaniem,
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Chociaż spis ludności przeprowadzamy co dziesięć lat, niektóre informacje wymagają częstszej
aktualizacji. To badanie dostarcza aktualnych danych na temat różnych ważnych kwestii, takich jak
zmiany warunków pracy, zakres ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki medyczne, dobrostan dzieci i
dorosłych, opieka nad dziećmi i płacenie alimentów, planowanie emerytalne, udział w programach
rządowych i inne informacje. Państwa dobrowolny udział jest niezbędny do zapewnienia kompletności i
dokładności wyników badania.

Dlaczego Urząd Spisu Ludności zbiera te informacje?

Skąd mam wiedzieć, że Urząd Spisu Ludności będzie chronić podane przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności Państwa informacji. Urząd
Spisu Ludności nie może publicznie ujawniać Państwa odpowiedzi w sposób, który mógłby
zidentyfikować Państwa lub gospodarstwo domowe. Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności może
wykorzystać Państwa odpowiedzi wyłącznie w celach statystycznych.

W jaki sposób Urząd Spisu Ludności wykorzystuje dostarczone przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności połączy Państwa informacje z danymi innych osób w celach statystycznych. Aby
zapewnić sprawność działania, Urząd Spisu Ludności stara się uzyskać informacje, które mogli Państwo
przekazać innym agencjom, jeśli uczestniczyli Państwo w innych programach rządowych. Robimy to w
celu zapewnienia kompletności danych i zmniejszenia liczby pytań zadawanych w tym badaniu. Ustawa
o prywatności z 1974 roku (Rozdział 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 552a) pozwala na
udostępnianie dostarczonych przez Państwa informacji personelowi Urzędu Spisu Ludności w celach
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z systemem wymiany informacji DEPARTAMENT HANDLU /
Spis Ludności-3, badania demograficzne (metoda reprezentacyjna Urzędu Spisu Ludności). Te same
przepisy dotyczące poufności, które chronią Państwa odpowiedzi w badaniu, chronią również wszelkie
dodatkowe informacje, które zbieramy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Urząd
Spisu Ludności łączy te dane z odpowiedziami udzielonymi w badaniu, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową: https://census.gov/about/what/admin-data.html.

Ile czasu zajmie badanie?

Szacujemy, że zebranie informacji zajmie około 63 minut na osobę. Obejmuje to czas na przejrzenie
instrukcji oraz uzupełnienie i przejrzenie odpowiedzi. Uwagi dotyczące oszacowania czasu lub innych
aspektów tego procesu gromadzenia danych, w tym sugestie dotyczące zmniejszenia obciążenia,
należy wysłać na adres: Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.S Census Bureau, 4600 Silver
Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233. Można również wysłać uwagi e-mailem na adres
DEMO.PAPERWORK@census.gov; należy użyć tematu „Demo Survey Comments Project 0607-1000”.

Niniejszego badania nie można przeprowadzić bez ważnego numeru kontrolnego Biura ds. Zarządzania i
Budżetu (OMB). Amerykańskie Biuro ds. Zarządzania i Budżetu zatwierdziło to badanie i nadało mu numer
kontrolny 0607-1000.
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Drogi Mieszkańcu:

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych przeprowadza niezwykle ważne badanie: Badanie
dochodów i udziału w programach (SIPP). W związku z tym potrzebujemy Państwa pomocy, aby
zapewnić dokładne zebranie danych. W ciągu kilku tygodni Przedstawiciel terenowy Urzędu Spisu
Ludności skontaktuje się z Państwa gospodarstwem domowym w sprawie tego badania. Udział Państwa
gospodarstwa domowego w tym badaniu jest niezwykle cenny i ważny.

Badanie dostarczy wyniki, które pomogą ukształtować decyzje w sprawie programów rządowych
dotyczących milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Na przykład decydenci wykorzystają wyniki tego
badania do oceny przyszłych potrzeb systemu opieki społecznej, zmian i skuteczności takich programów
jak Program pomocy żywnościowej (SNAP), a także wpływu zmian na ubezpieczenie zdrowotne i koszty
opieki medycznej. W celu dostarczenia bieżących i dokładnych danych ekonomicznych wybranym przez
Państwa przedstawicielom, a także udoskonalenia ważnych programów, które wpływają na osoby ze
wszystkich grup dochodowych, Urząd Spisu Ludności potrzebuje Państwa pomocy.

Udział Państwa gospodarstwa domowego jest niezbędny dla zapewnienia kompletności i dokładności
danych tego badania. Na podstawie opracowanej naukowo metody Państwa adres został wybrany do
reprezentowania tysięcy innych, podobnych gospodarstw domowych. Odmowa udzielenia odpowiedzi na
jakiekolwiek pytanie w tym badaniu nie wiąże się z żadnymi karami, jednakże każde pytanie
pozostawione bez odpowiedzi istotnie obniża dokładność wyników.

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych jest prawnie zobowiązany do ochrony Państwa danych.
Urząd Spisu Ludności nie może upubliczniać Państwa odpowiedzi w sposób, który umożliwiałby
identyfikację Państwa lub gospodarstwa domowego. Niniejsze badanie prowadzone jest na podstawie
przepisów zawartych w Rozdziale 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 141 i 182. Prawo
federalne chroni Państwa prywatność i traktuje Państwa odpowiedzi jako poufne (Rozdział 13 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych, paragraf 9). Zgodnie z ustawą federalną w sprawie wzmocnienia
cyberbezpieczeństwa z 2015 roku Państwa dane są chronione przed zagrożeniami poprzez
monitorowanie systemów służących do ich przesyłania.

Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na odwrocie niniejszego dokumentu. W przypadku
innych pytań prosimy odwiedzić stronę www.census.gov/sipp/ lub skontaktować się ze swoim
regionalnym biurem Urzędu Spisu Ludności pod adresem:

Dziękujemy za Państwa udział w tym ważnym badaniu. Jestem wdzięczny za Państwa pomoc.
Z poważaniem,
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Chociaż spis ludności przeprowadzamy co dziesięć lat, niektóre informacje wymagają częstszej
aktualizacji. To badanie dostarcza aktualnych danych na temat różnych ważnych kwestii, takich jak
zmiany warunków pracy, zakres ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki medyczne, dobrostan dzieci i
dorosłych, opieka nad dziećmi i płacenie alimentów, planowanie emerytalne, udział w programach
rządowych i inne informacje. Państwa dobrowolny udział jest niezbędny do zapewnienia kompletności i
dokładności wyników badania.

Dlaczego Urząd Spisu Ludności zbiera te informacje?

Skąd mam wiedzieć, że Urząd Spisu Ludności będzie chronić podane przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności Państwa informacji. Urząd
Spisu Ludności nie może publicznie ujawniać Państwa odpowiedzi w sposób, który mógłby
zidentyfikować Państwa lub gospodarstwo domowe. Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności może
wykorzystać Państwa odpowiedzi wyłącznie w celach statystycznych.

W jaki sposób Urząd Spisu Ludności wykorzystuje dostarczone przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności połączy Państwa informacje z danymi innych osób w celach statystycznych. Aby
zapewnić sprawność działania, Urząd Spisu Ludności stara się uzyskać informacje, które mogli Państwo
przekazać innym agencjom, jeśli uczestniczyli Państwo w innych programach rządowych. Robimy to w
celu zapewnienia kompletności danych i zmniejszenia liczby pytań zadawanych w tym badaniu. Ustawa
o prywatności z 1974 roku (Rozdział 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 552a) pozwala na
udostępnianie dostarczonych przez Państwa informacji personelowi Urzędu Spisu Ludności w celach
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z systemem wymiany informacji DEPARTAMENT HANDLU /
Spis Ludności-3, badania demograficzne (metoda reprezentacyjna Urzędu Spisu Ludności). Te same
przepisy dotyczące poufności, które chronią Państwa odpowiedzi w badaniu, chronią również wszelkie
dodatkowe informacje, które zbieramy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Urząd
Spisu Ludności łączy te dane z odpowiedziami udzielonymi w badaniu, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową: https://census.gov/about/what/admin-data.html.

Ile czasu zajmie badanie?

Szacujemy, że zebranie informacji zajmie około 63 minut na osobę. Obejmuje to czas na przejrzenie
instrukcji oraz uzupełnienie i przejrzenie odpowiedzi. Uwagi dotyczące oszacowania czasu lub innych
aspektów tego procesu gromadzenia danych, w tym sugestie dotyczące zmniejszenia obciążenia,
należy wysłać na adres: Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.S Census Bureau, 4600 Silver
Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233. Można również wysłać uwagi e-mailem na adres
DEMO.PAPERWORK@census.gov; należy użyć tematu „Demo Survey Comments Project 0607-1000”.

Niniejszego badania nie można przeprowadzić bez ważnego numeru kontrolnego Biura ds. Zarządzania i
Budżetu (OMB). Amerykańskie Biuro ds. Zarządzania i Budżetu zatwierdziło to badanie i nadało mu numer
kontrolny 0607-1000.
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Dyrektor

Drogi Mieszkańcu:

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych przeprowadza niezwykle ważne badanie: Badanie
dochodów i udziału w programach (SIPP). W związku z tym potrzebujemy Państwa pomocy, aby
zapewnić dokładne zebranie danych. W ciągu kilku tygodni Przedstawiciel terenowy Urzędu Spisu
Ludności skontaktuje się z Państwa gospodarstwem domowym w sprawie tego badania. Udział Państwa
gospodarstwa domowego w tym badaniu jest niezwykle cenny i ważny.

Badanie dostarczy wyniki, które pomogą ukształtować decyzje w sprawie programów rządowych
dotyczących milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Na przykład decydenci wykorzystają wyniki tego
badania do oceny przyszłych potrzeb systemu opieki społecznej, zmian i skuteczności takich programów
jak Program pomocy żywnościowej (SNAP), a także wpływu zmian na ubezpieczenie zdrowotne i koszty
opieki medycznej. W celu dostarczenia bieżących i dokładnych danych ekonomicznych wybranym przez
Państwa przedstawicielom, a także udoskonalenia ważnych programów, które wpływają na osoby ze
wszystkich grup dochodowych, Urząd Spisu Ludności potrzebuje Państwa pomocy.

Udział Państwa gospodarstwa domowego jest niezbędny dla zapewnienia kompletności i dokładności
danych tego badania. Na podstawie opracowanej naukowo metody Państwa adres został wybrany do
reprezentowania tysięcy innych, podobnych gospodarstw domowych. Odmowa udzielenia odpowiedzi na
jakiekolwiek pytanie w tym badaniu nie wiąże się z żadnymi karami, jednakże każde pytanie
pozostawione bez odpowiedzi istotnie obniża dokładność wyników.

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych jest prawnie zobowiązany do ochrony Państwa danych.
Urząd Spisu Ludności nie może upubliczniać Państwa odpowiedzi w sposób, który umożliwiałby
identyfikację Państwa lub gospodarstwa domowego. Niniejsze badanie prowadzone jest na podstawie
przepisów zawartych w Rozdziale 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 141 i 182. Prawo
federalne chroni Państwa prywatność i traktuje Państwa odpowiedzi jako poufne (Rozdział 13 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych, paragraf 9). Zgodnie z ustawą federalną w sprawie wzmocnienia
cyberbezpieczeństwa z 2015 roku Państwa dane są chronione przed zagrożeniami poprzez
monitorowanie systemów służących do ich przesyłania.

Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na odwrocie niniejszego dokumentu. W przypadku
innych pytań prosimy odwiedzić stronę www.census.gov/sipp/ lub skontaktować się ze swoim
regionalnym biurem Urzędu Spisu Ludności pod adresem:

Dziękujemy za Państwa udział w tym ważnym badaniu. Jestem wdzięczny za Państwa pomoc.
Z poważaniem,
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Chociaż spis ludności przeprowadzamy co dziesięć lat, niektóre informacje wymagają częstszej
aktualizacji. To badanie dostarcza aktualnych danych na temat różnych ważnych kwestii, takich jak
zmiany warunków pracy, zakres ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki medyczne, dobrostan dzieci i
dorosłych, opieka nad dziećmi i płacenie alimentów, planowanie emerytalne, udział w programach
rządowych i inne informacje. Państwa dobrowolny udział jest niezbędny do zapewnienia kompletności i
dokładności wyników badania.

Dlaczego Urząd Spisu Ludności zbiera te informacje?

Skąd mam wiedzieć, że Urząd Spisu Ludności będzie chronić podane przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności Państwa informacji. Urząd
Spisu Ludności nie może publicznie ujawniać Państwa odpowiedzi w sposób, który mógłby
zidentyfikować Państwa lub gospodarstwo domowe. Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności może
wykorzystać Państwa odpowiedzi wyłącznie w celach statystycznych.

W jaki sposób Urząd Spisu Ludności wykorzystuje dostarczone przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności połączy Państwa informacje z danymi innych osób w celach statystycznych. Aby
zapewnić sprawność działania, Urząd Spisu Ludności stara się uzyskać informacje, które mogli Państwo
przekazać innym agencjom, jeśli uczestniczyli Państwo w innych programach rządowych. Robimy to w
celu zapewnienia kompletności danych i zmniejszenia liczby pytań zadawanych w tym badaniu. Ustawa
o prywatności z 1974 roku (Rozdział 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 552a) pozwala na
udostępnianie dostarczonych przez Państwa informacji personelowi Urzędu Spisu Ludności w celach
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z systemem wymiany informacji DEPARTAMENT HANDLU /
Spis Ludności-3, badania demograficzne (metoda reprezentacyjna Urzędu Spisu Ludności). Te same
przepisy dotyczące poufności, które chronią Państwa odpowiedzi w badaniu, chronią również wszelkie
dodatkowe informacje, które zbieramy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Urząd
Spisu Ludności łączy te dane z odpowiedziami udzielonymi w badaniu, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową: https://census.gov/about/what/admin-data.html.

Ile czasu zajmie badanie?

Szacujemy, że zebranie informacji zajmie około 63 minut na osobę. Obejmuje to czas na przejrzenie
instrukcji oraz uzupełnienie i przejrzenie odpowiedzi. Uwagi dotyczące oszacowania czasu lub innych
aspektów tego procesu gromadzenia danych, w tym sugestie dotyczące zmniejszenia obciążenia,
należy wysłać na adres: Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.S Census Bureau, 4600 Silver
Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233. Można również wysłać uwagi e-mailem na adres
DEMO.PAPERWORK@census.gov; należy użyć tematu „Demo Survey Comments Project 0607-1000”.

Niniejszego badania nie można przeprowadzić bez ważnego numeru kontrolnego Biura ds. Zarządzania i
Budżetu (OMB). Amerykańskie Biuro ds. Zarządzania i Budżetu zatwierdziło to badanie i nadało mu numer
kontrolny 0607-1000.
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Steven D. Dillingham
Dyrektor

Drogi Mieszkańcu:

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych przeprowadza niezwykle ważne badanie: Badanie
dochodów i udziału w programach (SIPP). W związku z tym potrzebujemy Państwa pomocy, aby
zapewnić dokładne zebranie danych. W ciągu kilku tygodni Przedstawiciel terenowy Urzędu Spisu
Ludności skontaktuje się z Państwa gospodarstwem domowym w sprawie tego badania. Udział Państwa
gospodarstwa domowego w tym badaniu jest niezwykle cenny i ważny.

Badanie dostarczy wyniki, które pomogą ukształtować decyzje w sprawie programów rządowych
dotyczących milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Na przykład decydenci wykorzystają wyniki tego
badania do oceny przyszłych potrzeb systemu opieki społecznej, zmian i skuteczności takich programów
jak Program pomocy żywnościowej (SNAP), a także wpływu zmian na ubezpieczenie zdrowotne i koszty
opieki medycznej. W celu dostarczenia bieżących i dokładnych danych ekonomicznych wybranym przez
Państwa przedstawicielom, a także udoskonalenia ważnych programów, które wpływają na osoby ze
wszystkich grup dochodowych, Urząd Spisu Ludności potrzebuje Państwa pomocy.

Udział Państwa gospodarstwa domowego jest niezbędny dla zapewnienia kompletności i dokładności
danych tego badania. Na podstawie opracowanej naukowo metody Państwa adres został wybrany do
reprezentowania tysięcy innych, podobnych gospodarstw domowych. Odmowa udzielenia odpowiedzi na
jakiekolwiek pytanie w tym badaniu nie wiąże się z żadnymi karami, jednakże każde pytanie
pozostawione bez odpowiedzi istotnie obniża dokładność wyników.

Urząd Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych jest prawnie zobowiązany do ochrony Państwa danych.
Urząd Spisu Ludności nie może upubliczniać Państwa odpowiedzi w sposób, który umożliwiałby
identyfikację Państwa lub gospodarstwa domowego. Niniejsze badanie prowadzone jest na podstawie
przepisów zawartych w Rozdziale 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 141 i 182. Prawo
federalne chroni Państwa prywatność i traktuje Państwa odpowiedzi jako poufne (Rozdział 13 Kodeksu
Stanów Zjednoczonych, paragraf 9). Zgodnie z ustawą federalną w sprawie wzmocnienia
cyberbezpieczeństwa z 2015 roku Państwa dane są chronione przed zagrożeniami poprzez
monitorowanie systemów służących do ich przesyłania.

Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na odwrocie niniejszego dokumentu. W przypadku
innych pytań prosimy odwiedzić stronę www.census.gov/sipp/ lub skontaktować się ze swoim
regionalnym biurem Urzędu Spisu Ludności pod adresem:

Dziękujemy za Państwa udział w tym ważnym badaniu. Jestem wdzięczny za Państwa pomoc.
Z poważaniem,
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Chociaż spis ludności przeprowadzamy co dziesięć lat, niektóre informacje wymagają częstszej
aktualizacji. To badanie dostarcza aktualnych danych na temat różnych ważnych kwestii, takich jak
zmiany warunków pracy, zakres ubezpieczenia zdrowotnego, wydatki medyczne, dobrostan dzieci i
dorosłych, opieka nad dziećmi i płacenie alimentów, planowanie emerytalne, udział w programach
rządowych i inne informacje. Państwa dobrowolny udział jest niezbędny do zapewnienia kompletności i
dokładności wyników badania.

Dlaczego Urząd Spisu Ludności zbiera te informacje?

Skąd mam wiedzieć, że Urząd Spisu Ludności będzie chronić podane przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności Państwa informacji. Urząd
Spisu Ludności nie może publicznie ujawniać Państwa odpowiedzi w sposób, który mógłby
zidentyfikować Państwa lub gospodarstwo domowe. Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności może
wykorzystać Państwa odpowiedzi wyłącznie w celach statystycznych.

W jaki sposób Urząd Spisu Ludności wykorzystuje dostarczone przeze mnie informacje?

Urząd Spisu Ludności połączy Państwa informacje z danymi innych osób w celach statystycznych. Aby
zapewnić sprawność działania, Urząd Spisu Ludności stara się uzyskać informacje, które mogli Państwo
przekazać innym agencjom, jeśli uczestniczyli Państwo w innych programach rządowych. Robimy to w
celu zapewnienia kompletności danych i zmniejszenia liczby pytań zadawanych w tym badaniu. Ustawa
o prywatności z 1974 roku (Rozdział 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 552a) pozwala na
udostępnianie dostarczonych przez Państwa informacji personelowi Urzędu Spisu Ludności w celach
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z systemem wymiany informacji DEPARTAMENT HANDLU /
Spis Ludności-3, badania demograficzne (metoda reprezentacyjna Urzędu Spisu Ludności). Te same
przepisy dotyczące poufności, które chronią Państwa odpowiedzi w badaniu, chronią również wszelkie
dodatkowe informacje, które zbieramy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Urząd
Spisu Ludności łączy te dane z odpowiedziami udzielonymi w badaniu, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową: https://census.gov/about/what/admin-data.html.

Ile czasu zajmie badanie?

Szacujemy, że zebranie informacji zajmie około 63 minut na osobę. Obejmuje to czas na przejrzenie
instrukcji oraz uzupełnienie i przejrzenie odpowiedzi. Uwagi dotyczące oszacowania czasu lub innych
aspektów tego procesu gromadzenia danych, w tym sugestie dotyczące zmniejszenia obciążenia,
należy wysłać na adres: Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.S Census Bureau, 4600 Silver
Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233. Można również wysłać uwagi e-mailem na adres
DEMO.PAPERWORK@census.gov; należy użyć tematu „Demo Survey Comments Project 0607-1000”.

Niniejszego badania nie można przeprowadzić bez ważnego numeru kontrolnego Biura ds. Zarządzania i
Budżetu (OMB). Amerykańskie Biuro ds. Zarządzania i Budżetu zatwierdziło to badanie i nadało mu numer
kontrolny 0607-1000.


