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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
1 kwietnia – 30 czerwca 2011

Cel spisu
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie
ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–
ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich
zasobach i warunkach mieszkaniowych
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w
NSP 2011 przykłada się do pozyskania
wiedzy na temat zmian zachodzących w
procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
W obecnym spisie istotne będzie
m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002r.
Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk
zachodzących w czasie oraz do opisu
zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych
w zakresie: ludności, stanu mieszkań
i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami
mieszkaniowymi. W ten sposób przygotowane dane stają się dla decydentów
źródłem do podejmowania strategicznych decyzji, np. o tworzeniu miejsc
pracy, o potrzebie zapewnienia na danym
obszarze kraju odpowiedniego zaplecza
edukacyjno-wychowawczego (szkoły,
przedszkola, żłobki itp.), o działaniach
przeciwdziałających bezrobociu poprzez
wprowadzanie odpowiednich profili
kształcenia w zależności od istniejącego
na danym terenie rynku pracy, o budowie
mieszkań itp.

Z jakich tematów będą zbierane
dane?
1)
2)
3)
4)
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stan i charakterystyka demograficzna ludności;
edukacja;
aktywność ekonomiczna osób;
dojazdy do pracy;

5)
6)
7)
8)
9)
10)

źródła utrzymania osób;
niepełnosprawność;
obywatelstwo;
migracje wewnętrzne;
migracje zagraniczne;
narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność
do kościoła lub związku
wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych (mieszkania i
budynki)

Kogo obejmie spis?
• osoby stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach,
budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
• osoby niemające miejsca
zamieszkania

Obowiązek udzielania odpowiedzi
Osoby objęte spisem oraz spisem
próbnym i kontrolnym zobowiązane są
do udzielania ścisłych, wyczerpujących i
zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3.: Wyłącznie na zasadzie
dobrowolności mogą być, zbierane od
osób fizycznych, dane dotyczące:
1) pozostawania w związku
nieformalnym;
2) wyznania — przynależności
wyznaniowej;
3) liczby żywo urodzonych dzieci oraz
planów prokreacyjnych.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach
małoletnich obowiązane są pełnoletnie
osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z
zastrzeżeniem art.6.ust. 3.
Informacji o budynkach stanowiących
własność osób fizycznych udzielają wła-
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ściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.
Informacji
o
niezamieszkanych
mieszkaniach udzielają zarządzający lub
administrujący budynkami, w których te
mieszkania się znajdują.

Co zrobić, żeby móc spać
spokojnie, że wypełniliśmy nasz
obowiązek spisowy?
Od dnia 1 kwietnia możemy dokonywać samospisu, poprzez zalogowanie
się do systemu i po uwierzytelnieniu
swojej osoby, wypełnienie formularza spisowego. Uwierzytelnienie służy
ochronie naszych danych. Jedynym
warunkiem dokonania samospisu jest
dostęp do komputera z Internetem.
Możemy się spisać sami lub poprosić o
pomoc członka rodziny lub znajomego,
jeśli mamy do nich zaufanie.
Możemy wypełnić formularz spisowy
w dowolnym czasie, pamiętając jedynie
o tym, żeby zrobić to w okresie od 1
kwietnia do 16 czerwca br. i o tym, że od
pierwszego zalogowania się do systemu
mamy 14 dni na zakończenie spisywania,
Jeżeli nie uda nam się samospisać,
nie musimy tego nikomu zgłaszać. Czekajmy spokojnie, aż zadzwoni do nas
ankieter statystyczny, który jest osobą
upoważnioną do zbierania danych spisowych. Zamiast ankietera może przyjść
do nas rachmistrz spisowy i tej osobie,
jeśli jest rzeczywiście rachmistrzem
(musi nosić identyfikator podpisany
przez dyrektora urzędu statystycznego,
a jego wiarygodność możemy potwierdzić telefonicznie, dzwoniąc na numer
infolinii lub osobiście w urzędzie gminy
lub urzędzie statystycznym) zgodnie z
ustawą o spisie musimy odpowiedzieć
na pytania spisowe. Odpowiadając na
pytania rachmistrza spełniamy obowiązek spisowy. Oczywiście możemy ustalić
z rachmistrzem dogodny termin wizyty,
jeśli będzie taka konieczność.
Może się zdarzyć, że nikt do nas nie
zadzwoni, ani nie przyjdzie żaden rachmistrz. Oznaczać to będzie, że wszyst-

kie informacje o nas są już wpisane do
formularza spisowego i zebrane zostały
z rejestrów państwowych. Możemy je
obejrzeć logując się w Internecie tak,
jak przy samospisie. W takim wypadku
również nie musimy zgłaszać się do
żadnego urzędu i sprawdzać, czy zostaliśmy spisani.
Tak więc obowiązkiem statystyki
jest dopilnować, aby każdy z nas został
policzony w spisie. Naszym obowiązkiem jest poddać się spisaniu, jeśli
przyjdzie do nas rachmistrz.

Kto nam może pomóc?
Od 1 kwietnia działa infolinia spisowa
o numerach: 800 800 800 (bezpłatne
połączenia z telefonów stacjonarnych)
lub 22 4444 777 (zgodnie z taryfikatorem operatora sieci komórkowej), gdzie
można uzyskać:
• pomoc przy wypełnianiu formularzy
spisowych w Internecie,
• informacje o spisie,
• informacje o rachmistrzach
spisowych,
• informacje o terminie wizyty rachmistrza lub możliwym terminie jej
przełożenia.
Infolinia czynna jest codziennie w
godzinach od 8.00 do 20.00 (od poniedziałku do piątku) i od 8.00 do 18.00 w
soboty i w niedziele.
Informacje wybrane ze strony:
www.stat.gov.pl/gus
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Co jakiś czas taki spis musi
być przeprowadzany, należy
sprawdzić stan ludności, muszą
być wykazane wszelkie obiekty
budowlane,
mieszkania.
Na
pewno takie dane przydają się np.
urzędom, poza tym niektórych
ludzi przywoła to też do pewnych
porządków, bywa bowiem, że niektóre obiekty są remontowane,
ktoś w nich mieszka, a nigdzie
nie jest to zgłaszane. Niczego
się nie obawiam w związku z tym
spisem. W końcu osoby, które
przeprowadzają spis, są zaprzysiężone. Nie powinno być zbyt
osobistych pytań, np. o wyznanie, można już jednak pytać np.
o wykształcenie. Skoro teraz w
prosty sposób można przeprowadzić ten spis za pomocą Internetu,
to młodzi ludzie na pewno z tego
skorzystają, starsi podejdą do
tego pewnie tradycyjnie.

Nie wiem, czy taki spis coś
daje i czy jest potrzebny. Ponieważ jestem gościem w Polsce,
to wątpię, by rachmistrz zastał
mnie w domu – chyba że będzie
miał szczęście. Na te podstawowe pytania udzielę odpowiedzi bez problemu, nie powinny
padać jednak pytania na tematy
osobiste – powinno obyć się bez
wkraczania w prywatność, np.
pytanie o wyznanie, które pewnie padnie, jest już dość osobiste. Możliwość spisania się
przez Internet pewnie nie będzie
taka prosta, jak się wydaje –
zawsze może pójść coś nie tak i
formularz np. nie zostanie zaakceptowany z jakichś powodów.

Nie chciałabym, by ktoś na
takim spisie zadawał zbyt osobiste pytania – kwestia wiary
jednak akurat nie jest tajemnicą.
Myślę, że nie trzeba się niczego
obawiać w związku z akcją spisywania, w końcu istnieje coś
takiego jak ochrona danych osobowych. Na pewno nie chciałabym, aby odpowiedzi, których
udzielę, wpadły w niepowołane
ręce. Wydaje mi się, że spis
powszechny od czasu do czasu
jest potrzebny dla pewnego
rozeznania. Są różne przypadki,
pewnie wiele ciekawych rzeczy
dowiemy się po jakimś podsumowaniu. Nie obawiam się niczego
w związku ze spisem – bez problemu wpuszczę rachmistrza do
domu.
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Dobrze, że tym razem istnieje
możliwość „spisania się” przez
Internet – na pewno wiele osób z
tego skorzysta. Z tego, co wiem,
częściowo spis będzie także
odbywać się telefonicznie – to
też plus. Spis jest potrzebny –
ludzie chcą wiedzieć, np. ile nas
jest. Co klika lat – nie za często
– takie coś się przyda. Ja mam
zamiar skorzystać z możliwości
dokonania spisu przez Internet. To, czy jakieś pytanie jest
zbyt osobiste, zależy od osoby,
która udziela na nie odpowiedzi
– mnie raczej nic nie powinno
przeszkadzać – te ankiety nie
będą upubliczniane. W końcu
chodzi o to, by sprawdzić coś
konkretnie. Poza tym ludzie za
pomocą portali społecznościowych często ujawniają bardzo
różne dane – wszędzie można
się czegoś o kimś dowiedzieć.
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Dzięki takiemu spisowi można
skrupulatnie sprawdzić różne
rzeczy, uaktualnić dane – to
wszystko jest potrzebne przede
wszystkim do statystyk. Nie
widzę problemu, by wpuścić
rachmistrza do domu i udzielić
mu odpowiedzi na różne pytania.
Myślę, że odpowiem na wszystkie
– wyznanie czy niepełnosprawność nie są dla mnie tematami
tabu. Różne dane często wyciekają z różnych instytucji, pewnie i tu nie będzie tak idealnie,
ale co zrobić. Rachmistrzowie
będą zaprzysiężeni, każdy z nich
powinien posiadać legitymację
- można poprosić o jej okazanie. Na pewno nie skorzystam
z możliwości spisania się przez
Internet; być może skorzystają z
niej osoby, które trudno zastać
w domu, także wśród młodszych
pewnie to się sprawdzi.

