Informacja Nr 2/2011
Gminnego Biura Spisowego
dla miasta Płocka
z dnia 1 kwietnia 2011 roku

W SPRAWIE REALIZACJI NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI
I MIESZKAŃ 2011

Podstawa prawna
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 realizowany jest na
podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 47 poz.
277). Zgodnie z ustawą wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane są
poufne i podlegają szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną, a osoby
wykonujące

prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy

statystycznej.
Główne założenia realizowanych prac
Gminne Biuro Spisowe informuje, iż w dniach od 1 kwietnia do 30
czerwca 2011 roku na terenie Polski będzie odbywał się Narodowy Spis
Powszechny

Ludności

i

Mieszkań

2011.

Prace

związane

ze

spisem

powszechnym są zadaniem nadzorowanym przez służby statystyki publicznej
(Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Warszawie). W związku
ze skalą przedsięwzięcia, na terenie całego kraju w realizację zadań spisowych
zostały zaangażowane urzędy gmin i miast, które koordynują prace na swoim
terenie poprzez powołane Gminne Biura Spisowe.
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Narodowy

Spis

Powszechny

Ludności

i

Mieszkań

2011

zostanie

przeprowadzony z wykorzystaniem technik pozyskiwania informacji metodami
CAII, CAPI, CATI. Wobec tego informacje o mieszkańcu będą mogły być
uzyskane przy pomocy jednej z wymienionych metod tj.:
1. wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrza spisowego,
2. wywiad telefoniczny realizowany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe,
3. samospis internetowy – poprzez stronę www.stat.gov.pl

Uwaga! Odpowiedzi na pytania należy udzielać zgodnie ze stanem faktycznym
na dzień:

31 marca 2011 roku godzina 2400 .
Spis odnosi się do osób zamieszkałych stale i czasowo w mieszkaniach,
budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami.
W ramach prac spisowych w dniach 15-16 kwietnia realizowany będzie również
spis osób bezdomnych.
Praca rachmistrzów spisowych
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 będzie realizowany
przez

rachmistrzów

spisowych

w

formie

wywiadów

bezpośrednich

z

respondentami w terminie od 8 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku.
Rachmistrze spisowi posługują się umieszczoną w widocznym miejscu
legitymacją

spisową

wystawioną

przez

Urząd

Statystyczny,

która

jest

poświadczeniem sprawowanej funkcji.
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Wywiady bezpośrednie są prowadzone z wykorzystaniem urządzeń
elektronicznych

wyposażonych

w

aplikację

mobilną

–

pozwoli

to

na

sprawniejszą realizację spisu i prowadzonych wywiadów z respondentami.
Zakres zbieranych danych – rodzaje pytań
Spis przeprowadza się w formie elektronicznej jako badanie pełne oraz jako
badanie reprezentacyjne. W badaniu pełnym respondent będzie obowiązany
odpowiedzieć na 16 pytań. Ilość pytań w badaniu reprezentacyjnym będzie
uzależniona od indywidualnej sytuacji każdego respondenta (średnio ok. 60
pytań).
W

spisie

powszechnym

będą

zebrane

dane

z

następujących

tematów

badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) 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)
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Wsparcie instytucjonalne
Inforlinia do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań:
•

800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),

•

22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z
cennikiem operatora)

W przypadku wątpliwości czy dana osoba jest rachmistrzem spisowym można
skontaktować się również z Gminnym Biurem Spisowym w Płocku pod
numerem telefonu 691-986-336 w celu potwierdzenia jej tożsamości lub z
Liderami GBS pod numerami telefonów:

•

Janina Pełka

797-201-575

•

Beata Berlińska 797-201-505

•

Damian Barszcz 797-201-546

•

Piotr Niesłuchowski 797-201-570

Ponadto informuję, iż ustawa nakłada obowiązek udzielania odpowiedzi na
pytania w sposób ścisły, wyczerpujący i zgodny z prawdą.

Gminny Komisarz Spisowy
Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
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