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WO-ZP.2321.43.2018                                                                                                                Rzeszów, 27.09.2018 

 

 

 

 

                                                                       Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z jej  art. 4 pkt 8,  

na usługę przeprowadzenia badania pt. „Klienci powiatowych urzędów pracy na Podkarpaciu  

– jak widzą swoje szanse na rynku pracy” wpłynęły zapytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE NR 1: 

 

 W zapytaniu ofertowym wskazali Państwo dobór losowy. W rzeczywistości nie jest to dobór losowy  

a losowo-warstwowy ze względu na cechy takie jak płeć, wiek, wykształcenie, niepełnosprawność itp.  

Aby dokonać losowania warstwowego Wykonawca powinien posiadać nie tylko dane osobowe 

respondentów, ale również dane na temat ich wieku płci, niepełnosprawności itp. Czy Powiatowe Urzędy 

Pracy udostępnią Wykonawcy badania tak szczegółowe informacje na temat zarejestrowanych 

bezrobotnych? 

 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

 

Uwaga odnośnie doboru losowo-warstwowego jest słuszna, intencją Zamawiającego przy określaniu 

„próba losowa” było uzyskanie do badania respondentów w taki sposób, by każdy obiekt w populacji 

(osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy) miał takie same szanse włączenia do próby,  

z zastrzeżeniem reprezentatywności próby, jeżeli chodzi o wymienione w SOPZ cechy demo-społeczne. 

Wykluczamy natomiast celowy dobór respondentów na podstawie jakichkolwiek innych cech poza 

wskazanymi w założeniach badania cechami demo-społecznymi, związanymi z kwestią 

reprezentatywności próby.  

 

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, których klienci zostaną wskazani do badania zadeklarowali 

współpracę i pomoc przy realizacji badania, jednak nie możemy zagwarantować udostępnienia danych 

osobowych osób w nich zarejestrowanych z podaniem wszystkich cech. 
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PYTANIE NR 2: 

 

 Zbieranie danych osobowych respondentów wyklucza anonimowość respondentów i ma negatywny 

wpływ na ich chęć do udziału w badaniu. W przypadku zastosowania techniki CATI/CAWI respondent ma 

pełną świadomość, że badanie nie jest anonimowe, co w połączeniu z występowaniem w kwestionariuszu 

pytań drażliwych (dotyczące nielegalnej pracy) zagraża rzetelności prowadzanego pomiaru (ankieter 

może udzielać odpowiedzi nieprawdziwych w obawie przed konsekwencjami oddzielonych odpowiedzi.  

 

Czy możliwe jest odstąpienie od zbierania danych osobowych w przypadku, kiedy badanie realizowane 

będzie w sposób bezpośredni (CAPI/PAPI) w Powiatowych Urzędach Pracy. Zastosowany zostanie wtedy 

dobór wygodny (osoby dostępne w Urzędzie Pracy) i zachowany zostanie narzucony rozkład próby, 

jednakże osoby bezrobotne będą chętniej odpowiadać na znajdujące się w ankiecie pytania.  

 

Czy dopuszczają Państwo realizację badania w sposób bezpośredni w Powiatowych Urzędach Pracy bez 

konieczności zbierania danych osobowych? 

 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

 

Tak, zbieranie danych w sposób bezpośredni (CAPI/PAPI) w powiatowych urzędach pracy,  

z pominięciem zbierania danych osobowych należy uznać za zgodne z wymogami zawartymi w SOPZ  

i jest dopuszczone w ramach realizacji zamówienia. 

 

PYTANIE NR 3: 

 

Czy Powiatowe Urzędy Pracy posiadają zgody osób bezrobotnych na przekazanie ich danych osobowych 

Wykonawcy w celu realizacji badania? Podczas realizacji badania Wykonawca będzie musiał powołać 

się na źródło pozyskanych danych osobowych. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

 

Powiatowe Urzędy Pracy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, które są niezbędne do wykonania 

zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt e RODO), przy czym należy zaznaczyć,  

że proponowany powiatowym urzędom pracy udział w realizacji badania ankietowego jest zgodny  

z zadaniami samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy wymienionymi w art. 9 ust. 1 pkt. 9, 12a, 

20a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U.2018.1265 z późn. zm.).  
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Należy jednak zastrzec, że każdorazowo administratorem danych zarejestrowanych osób bezrobotnych 

jest Dyrektor powiatowego urzędu pracy i jego decyzje w zakresie ochrony danych osobowych są 

niezależne od decyzji i opinii przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  

 

PYTANIE NR 4: 

 

Jeżeli Wykonawca musi gromadzić dane osobowe, to czy dane osobowe te mają zostać przekazane 

Zamawiającemu? 

 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

 

W przypadku gromadzenia danych osobowych przez Wykonawcę nie będą one przekazywane do 

Zamawiającego. 

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 
 


