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Szanowni Państwo,

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadzi niezwykle ważne badanie o zasięgu 
ogólnokrajowym – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  
(NSP 2011). Jest to pierwszy spis ludności od chwili przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie kraje członkowskie UE są zo-
bowiązane do przeprowadzenia spisów ludności według stanu na 
dzień 31 marca 2011 roku i o wspólnym zakresie tematycznym. Spis 
powszechny dostarczy szczegółowych informacji o liczbie i struktu-
rze ludności oraz gospodarstw domowych, jak również o zasobach  
i warunkach mieszkaniowych. Uzyskane wyniki umożliwią natomiast 
obiektywną ocenę sytuacji ludności i pozwolą na planowanie działań 
mających na celu poprawę warunków życia obywateli Polski. 

GUS przystąpił do realizacji prac przygotowawczych do NSP 
2011. Na mocy ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań w 2011 r. – w dniach od 1 kwietnia do 31 maja br. w szes-
nastu wybranych gminach odbędzie się SPIS PRÓBNY do NSP 2011. 
W trakcie spisu próbnego zostaną sprawdzone rozwiązania meto-
dologiczne, organizacyjne i techniczne, które będą  zastosowane  
w spisie powszechnym. 

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o udział i pomoc  
w realizacji tego największego badania statystycznego. Do Państwa 
dyspozycji są przeszkoleni pracownicy służb spisowych. Współpraca 
z nimi i obdarzenie ich pełnym zaufaniem pomoże Państwu w rze-
telnym wypełnieniu obowiązku spisowego. Tylko dzięki pełnemu 
uczestnictwu Państwa w spisie  możemy uzyskać kompletną i praw-
dziwą informację o polskim społeczeństwie. 

Pragnę jednocześnie gorąco zapewnić, że wszystkie infor-
macje uzyskane w trakcie spisu objęte są tajemnicą statystyczną  
i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opraco-
wań statystycznych. 

Przekazując informacje o sobie, przekazujesz informacje dla siebie!

Łączę wyrazy szacunku 

prof. dr hab. Józef Oleński
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Generalny Komisarz Spisowy

Warszawa, marzec 2010 r.



NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI  
I MIESZKAŃ 2011 (NSP 2011)

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. (według 
stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400) na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób prze-
prowadzenia reguluje ustawa o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

NSP 2011 będzie pierwszym spisem ludnościowym realizowanym 
od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis będzie prze-
prowadzony obowiązkowo w zbliżonym terminie i zakresie tema-
tycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Spis powszechny ludności jest największym i najważniejszym bada-
niem statystycznym. 

Spisem zostaną objęte:
	 osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w miesz-

kaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami;

	 osoby niemające miejsca zamieszkania;
	 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowa-

nia i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszka-
niami.

Celem NSP 2011 jest:
	 zebranie aktualnych informacji z dziedziny demograficz-

no-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej niezbęd-
nych dla realizacji polityki społecznej i planowania roz-
woju gospodarczego poszczególnych jednostek podziału 
terytorialnego kraju;

	 poznanie zmian zachodzących w procesach demograficz-
nych i społecznych;

	 wykonanie zobowiązań międzynarodowych (przekazanie 
informacji do ONZ, OECD, Eurostatu);

	 aktualizacja danych stanowiących podstawę do losowania 
gospodarstw domowych do badań reprezentacyjnych.
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SPIS PRÓBNY

SPIS PRÓBNY przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2011 r. (NSP 2011) zostanie przeprowadzony w dniach 
1 kwietnia–31 maja 2010 roku, według stanu na dzień 31 marca 
2010 r. o godz. 2400.
Jest najważniejszym etapem prac przygotowawczych do NSP 2011. 
Celem spisu próbnego jest sprawdzenie rozwiązań metodologicz-
nych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastoso-
wania w spisie powszechnym w 2011 roku.

Spis próbny zostanie przeprowadzony jako badanie pełne oraz 
badanie reprezentacyjne na terenie wybranych gmin.

Na terenie ww. gmin i miejscowości spisem zostaną objęte wszyst-
kie zamieszkane budynki i mieszkania, obiekty zbiorowego za-
mieszkania oraz osoby tam zamieszkałe i czasowo przebywające, 
jak również osoby niemające miejsca zamieszkania. 
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OBOWIĄZEK UDZIELANIA ODPOWIEDZI

Osoby objęte spisem próbnym, spisem powszechnym i spisem kon-
trolnym mają obowiązek udzielania odpowiedzi: 

	 ścisłych,
	 wyczerpujących, 
	 zgodnych z prawdą.

Wynika to z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności  
i mieszkań w 2011 r. oraz ustawy o statystyce publicznej.

Na zasadzie dobrowolności są zbierane	dane dotyczące: 

	 pozostawania w związku nieformalnym,
	 wyznania – przynależności wyznaniowej,
	 liczby urodzonych dzieci i planów prokreacyjnych.

METODY ZBIERANIA DANYCH SPISOWYCH

Dotychczas, podczas realizacji spisu, jedynym źródłem danych były 
informacje pozyskane od respondentów podczas bezpośredniego 
wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. Wszystkie 
dane zapisywane były na papierowych formularzach spisowych.

	Podczas spisu próbnego oraz NSP 2011 nie będzie for-
mularzy papierowych. Po raz pierwszy w spisie będzie 
użyty formularz elektroniczny. 

	W spisie będą wykorzystane informacje pochodzą-
ce ze źródeł administracyjnych. Będą one jako pierwsze 
wprowadzone do formularzy elektronicznych. Dane te 
będą potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane 
przez respondentów podczas samospisu internetowego 
lub przez ankieterów statystycznych, lub przez rachmi-
strzów spisowych.
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 Dane od respondentów zbierane będą w następujący sposób:

	Samospis internetowy (metoda CAII) rozpocznie się już 
od pierwszego dnia spisu próbnego, tj. od 1 kwietnia  
i potrwa do 16 maja 2010 r. Metoda on-line jest najdo-
godniejszą metodą spisywania. Osoby posiadające dostęp 
do Internetu będą mogły, po wprowadzeniu loginu i hasła, 
uruchomić formularz elektroniczny dla danego mieszka-
nia z wypełnionymi częściowo danymi. Dane te można bę-
dzie zweryfikować, a cały formularz uzupełnić o brakujące 
informacje. Formularz można wypełniać etapami, ale nie 
dłużej niż przez 7 dni od zalogowania. Będzie on dostępny 
na stronie www.spis.gov.pl.

Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. formularzy 
off-line – „czystych”, czyli niewypełnionych formularzy. 
Program z formularzem będzie można pobrać w najbliż-
szym biurze spisowym lub w urzędzie statystycznym. Re-
spondenci będą mogli wypełnić go samodzielnie i odesłać 
na wskazany adres.

	 Wywiad telefoniczny (CATI) będzie realizowany w dniach 
8 kwietnia–31 maja 2010 r. przez ankieterów statys- 
tycznych przy wykorzystaniu specjalistycznej aplikacji 
call center. Ankietowane będą  te gospodarstwa domo-
we, które będą miały już częściowo wypełniony formularz  
(np. poprzez samospis). Ankieter telefonując do respon-
dentów powinien, w celu uwiarygodnienia swojej osoby, 
podać dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer iden-
tyfikacyjny oraz urząd statystyczny, do którego należy).

	 Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego 
(CAPI) zostanie przeprowadzony w dniach 8 kwietnia–
–31 maja 2010 r. z respondentami, dla których nie udało 
się zebrać informacji metodami opisanymi wyżej. Rach-
mistrz przeprowadzi bezpośredni wywiad z wykorzysta-
niem formularza elektronicznego zainstalowanego na 
przenośnym urządzeniu elektronicznym typu hand-held.
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TAJEMNICA STATYSTYCZNA

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbie-
rane i gromadzone w ramach prac spisowych, są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy 
statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy  
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki 
prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce pu-
blicznej. 
Informacje zebrane w spisie będą wykorzystane wyłącznie 
do celów statystycznych.
Wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie 
była możliwa identyfikacja poszczególnych osób. 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZEBRANYCH DANYCH

Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania infor-
macji poprzez wywiad bezpośredni, która:

	złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym prze-
strzeganiu tajemnicy statystycznej;
	została przeszkolona, jak przeprowadzać spis;
	ukończyła 18 lat, ma co najmniej średnie wykształcenie 

i posiada podstawową umiejętność obsługi komputera;
	składając wizytę musi posiadać umieszczony na widocz-

nym miejscu identyfikator zawierający zdjęcie oraz 
imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycz-
nego, pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu staty-
stycznego, który wydał identyfikator.

Rachmistrz wykonując prace spisowe posługuje się przenośnym 
urządzeniem elektronicznym (hand-heldem), wyposażonym w spe-
cjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elektro-
nicznego. Zebranych danych rachmistrz nie może kopiować, upu-
bliczniać ani udostępniać innym osobom. Urządzenie to jest prze-
znaczone wyłącznie dla rachmistrza i żadna osoba nie może się nim 
posługiwać. Dane wprowadzone do formularza elektronicznego 
będą od razu szyfrowane i przekazywane do zbiorczej bazy danych. 
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ORGANIZACJA APARATU SPISOWEGO

GENERALNY KOMISARZ SPISOWY Prezes GUS 
kieruje całością prac spisowych

ZASTĘPCA GENERALNEGO KOMISARZA SPISOWEGO 
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego 

kieruje organizacją i realizacją spisu 

WOJEWÓDZKI KOMISARZ SPISOWY wojewoda oraz
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA SPISOWEGO 

dyrektor urzędu statystycznego 
kierują pracami spisowymi w województwie

GMINNY KOMISARZ SPISOWY 
wójt, burmistrz, prezydent miasta 

kieruje pracami spisowymi na terenie gminy

Przy urzędach statystycznych utworzono telefoniczne punkty 
informacji. Będą one czynne przez okres całego spisu próbnego. 
W każdym z nich pracują ankieterzy statystyczni, tj. przeszkoleni 
pracownicy, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i odpowiedzą na 
wszystkie pytania związane ze spisem. Podczas spisu pracownicy ci 
będą kontaktować się telefonicznie z osobami w celu pozyskania 
informacji w zakresie pytań ujętych w formularzu spisowym.

Pytania można również kierować na adres e-mail: spis@stat.gov.pl
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Opracowanie graficzne i druk – Zakład Wydawnictw Statystycznych


