Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
W dniach od 1 kwietnia 2011r do 30 czerwca 2011r zostanie przeprowadzony Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
Pracami spisowymi na terenie miasta Bartoszyce kieruje Burmistrz Miasta jako Gminny
Komisarz Spisowy.
Celem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 jest dostarczenie
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.
Spisem zostaną objęte:
1) osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
2) osoby niemające miejsca zamieszkania,
3) mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Spis Powszechny zostanie przeprowadzony według stanu na dzień 31 marca 2011r., godz.
24.00, następującymi metodami:
1. W dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r. – potwierdzenie lub aktualizacja danych
oraz uzupełnienie przez osoby objęte spisem brakujących danych za pośrednictwem sieci
Internet;
2. W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. – przeprowadzenie przez rachmistrza
spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na
przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z osobami objętymi
spisem
3. W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. – zebranie przez ankietera
statystycznego, drogą wywiadu telefonicznego, danych od osób objętych spisem
Spis zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym. Obchód przedspisowy rozpocznie się
1 marca 2011r i trwać będzie do 17 marca 2011r. Podczas obchodu przedspisowego
rachmistrze zweryfikują wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem
kompletności budynków oraz zlokalizują brakujące punkty adresowe i uzupełnią o nie wykaz.
W dniach od 1 lipca do 11 lipca 2011 r., przeprowadzony zostanie drogą wywiadu
telefonicznego spis kontrolny, który obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach
wylosowanych do tego spisu
Spis zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej jako badanie pełne oraz jako badanie
reprezentacyjne.
Badanie reprezentacyjne zostanie przeprowadzone u osób stale zamieszkałych i czasowo
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały

wylosowane do badania, natomiast w odniesieniu do osób, których mieszkania nie zostały
wylosowane do badania, przeprowadzone zostanie badanie pełne.
W trakcie NSP 2011 przeprowadzony zostanie spis obiektów zbiorowego zakwaterowania.
Spis prowadzony będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku poprzez udostępnioną
aplikację internetową. Spisu dokonuje właściciel lub administrator (zarządzający) obiektem
poprzez aplikację internetową, zawierającej wykaz osób, który należy skorygować wg stanu
w dniu 31.03.2011 r.
W terminie 15-16 kwietnia 2011 r. odbędzie się spis osób bezdomnych. Osoby bezdomne
spisywane będą przez rachmistrza na aplikacji mobilnej, w miejscu przebywania osób
bezdomnych, wskazanym przez pracowników gminnych biur spisowych w porozumieniu
z placówkami udzielającymi pomocy bezdomnym które będą wspierały działania
rachmistrzów na poziomie gminy.

