NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
1 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.
według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00

Spisem zostaną objęte
osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami,
osoby niemające miejsca zamieszkania,
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Tematyka spisu
W spisie powszechnym będą zbierane dane
z następujacych tematów badawczych:
stan i charakterystyka demograficzna ludności
edukacja

Podstawa prawna

aktywność ekonomiczna osób

dojazdy do pracy

Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób
przeprowadzenia reguluje ustawa o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277 z dnia
26 marca 2010 r.).

źródła utrzymania osób

niepełnosprawność
obywatelstwo

Tajemnica statystyczna

migracje wewnętrzne i zagraniczne

Wszystkie informacje zebrane podczas spisu
są prawnie chronione w ramach tajemnicy
statystycznej na zasadach określonych w art. 10
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późniejszymi
zmianami).

narodowość i język oraz mniejszości
narodowe i etniczne
wyznanie
gospodarstwa domowe i rodziny
stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych

Identyfikator
rachmistrza
Do przeprowadzenia obchodu
przedspisowego, jak również
wywiadów spisowych w terenie,
upoważnia rachmistrza
identyfikator zawierający jego
zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć
urzędu statystycznego oraz
pieczątkę imienną i podpis
dyrektora urzędu statystycznego.
Tożsamość rachmistrza można
potwierdzić w najbliższym biurze
spisowym.

Ochrona danych
Oprogramowanie służące do przesyłania jednostkom
statystyki publicznej danych osobowych kanałem
teleinformatycznym spełnia przepisowe wymogi
bezpieczeństwa transmisji tych danych. Przetwarzaniem
danych zajmują się tylko i wyłącznie osoby posiadające
odpowiednie upoważnienie. Nie będą udostępniane i nie będą
publikowane jednostkowe dane identyfikowalne, które
określają osobiste cechy osób spisywanych.

dostępna od 1 kwietnia br.
800 800 800

Infolinia
22 44 44 777

numer bezpłatny dla połączeń
z telefonów stacjonarnych
numer dla połączeń przychodzących
z telefonów komórkowych płatny
zgodnie z cennikiem operatora

Metody spisu
Dane spisowe zostaną zebrane na formularzach elektronicznych

pobranie danych
z systemów
informacyjnych

zasilenie formularzy
spisowych danymi
z tych systemów
odbędzie się przed
rozpoczęciem spisu

samospis internetowy
CAII

wywiad telefoniczny
CATI

wywiad w terenie
CAPI

od 1 kwietnia
do 16 czerwca
2011 r.

od 8 kwietnia
do 30 czerwca
2011 r.

od 8 kwietnia
do 30 czerwca
2011 r.

w bezpiecznym
połączeniu sieciowym
zostaną udostępnione
respondentom formularze
elektroniczne

ankieterzy statystyczni
przeprowadzą spis
telefonicznie rejestrując
na bieżąco odpowiedzi
respondentów
w formularzach
elektronicznych

rachmistrzowie będą
wprowadzać na bieżąco
dane uzyskane
od respondentów do
przenośnych urządzeń
elektronicznych,
tzw. hand-held'ów

Samospis przez internet
najdogodniejsza forma udziału w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2011
na stronach http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl
formularz elektroniczny będzie można wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania
można go uzupełniać każdego dnia, o dowolnej porze, wprowadzane dane są zapisywane
po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność – spis zostanie dokończony drogą
telefoniczną lub przez rachmistrza.
Celem obchodu przedspisowego jest zapoznanie się rachmistrza
z terenem na którym będzie przeprowadzać spis, potwierdzenie
istnienia punktów adresowych, zweryfikowanie informacji
o punktach adresowych, dopisanie punktów nieujętych
w wykazach, usunięcie punktów nieistniejących, rozbiórkowych,
zrujnowanych lub nienadających się do użytku.

Ważne terminy

!

1-17 III – obchód przedspisowy,
– rozpoczęcie NSP 2011, uruchomienie samospisu
1 IV
jako metody zbierania danych,
8 IV
– rozpoczęcie pracy rachmistrzów w terenie
(wywiad z respondentem), rozpoczęcie pracy
ankieterów statystycznych (wywiad telefoniczny),
15-16 IV – spis osób bezdomnych,
16 VI
– zakończenie samospisu,
30 VI
– zakończenie pracy rachmistrzów oraz pracy
ankieterów statystycznych,
1-11 VII – spis kontrolny.

www.stat.gov.pl/katow
www.spis.gov.pl

Obchód
przedspisowy
od 1 do 17 marca
2011 r.

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym
2011 można uzyskać w Urzędzie Statystycznym
w Katowicach, w jego Oddziałach w terenie,
a także w Urzędach Miast i Gmin.

Urząd Statystyczny w Katowicach
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice,
tel.: 32 779-12-00,
fax: 32 258 51 55; 32 77 91 300,
e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl
41-902 BYTOM
ul. Moniuszki 26 a
tel. 32 282 41 74
44-100 GLIWICE
ul. Zygmunta Starego 6
tel. 32 335 30 45
41-200 SOSNOWIEC
ul. Rzeźnicza 12
tel. 32 297 20 25
42-400 ZAWIERCIE
ul. Towarowa 30
tel. 32 677 70 49

43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Piastowska 44
tel. 33 822 18 35 do 37
42-216 CZĘSTOCHOWA
Al. Niepodległości 20/22
tel. 34 366 00 84
44-200 RYBNIK
ul. Chrobrego 6
tel. 32 422 19 21

