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Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2011 to pierwszy spis ludnosci
i mieszkan realizowany od czasu przystapienia Polski do Unii Europejskiej.

Spis w zblizonym terminie i zakresie tematycznym bedzie przeprowadzony
obowiazkowo we wszystkich krajach czlonkowskich UniiEuropejskiej.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnosci i mieszkan
w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277) oraz akty prawne UE.

Spis umozliwi m.in.:

---4 zebranie aktualnych informacji z dziedziny demograficzno-spolecznej oraz spo-
leczno-ekonomicznej niezbednych dla realizacji polityki spolecznej i planowania
rozwoju gospodarczego na wszystkich szczeblach podzialu terytorialnego kraju:
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;

dostarczenie samorzadom terytorialnym i administracji panstwowej informacji po-
trzebnych do poznania, oceny, opisania zmian i przeobrazen, jakie zaszly lokalnie,
jak i w skali calego kraju od ostatniego spisu powszechnego w 2002 r.;

wykonanie zobowiazan miedzynarodowych (przekazanie informacji do ONZ,
OECD,Eurostatu).

Spisem beda objete:

---l-- osoby stale zamieszkale i czasowo przebywajace w mieszkaniach, budynkach
i pomieszczeniach niebedacych mieszkaniami;,. osoby niemajace miejsca zamieszkania;

--. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebedace mieszkaniami.



Dane zbierane beda w nastepujacy sposób:. przed rozpoczeciem spisu formularze spisowe zostana zasilone danymi
pochodzacymi ze zródel administracyjnych i systemów informacyjnych;

samospis internetowy (CAlI)w dniach l1V-16VI;

wywiad telefoniczny realizowany przez ankieterów statystycznych (CATI)
w dniach 8 IV-30VI;

wywiad bezposredni realizowany przez rachmistrza spisowego (CAPI)
w dniach 81V-30VI.
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We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystywany bedzie

formularz elektroniczny

Tajemnica statystyczna

Wszystkie zbierane podczas spisu dane sa poufne i podlegaja
szczególnej ochronie

Bedawykorzystywane wylacznie do analiz i opracowan zbiorczych

-- - - --- ---

Zadania gmin w ramach realizacji prac spisowych okreslone zostaly w:. ustawie o narodowym spisie powszechnym ludnosci i mieszkan w 2011 r.;. rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r.w sprawie szczególo-
wego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupelnienia przez urze-
dy gmin w zestawieniu budynków, mieszkan i osób.

W sprawiepytan i watpliwoscimoznakontaktowacsie z:. najblizszym, utworzonym na potrzeby spisu, Gminnym lub Wojewódzkim
Biurem Spisowym;. cali center, w którym podczas trwania spisu, pod specjalnie wyodrebnionym
numerem telefonu bedzie mozna uzyskac informacje dotyczace spisu.

Pytania mozna równiez kierowac: (;;'. na adres spis@stat.gov.pl ) ,- .. za posrednictwem formula~ania do GUS"na stronie internetowej
www.stat.gov.pl .c, ). .'. c;:;
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Wiecej informacji na stornach internefowych: ~
www.stat.gov.pl iwww.spis.gov.pl ~l


