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PROSZ^ UPRZEJMIE O POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOSCI ORAZ JEJ
PRZECZYTANIA. PROSZ^ O PODANIE MOJEJ SYGNATURY W ODPOWIEDZI ZWROTNEJ.
(adres o ktorym mowa w art. 25 kc, art. 3 pkt. 1)12)- Prawo pocztowe)
(adres do dor^czen i adres nadawczy, z uwagi na epidemi?)
PET 1910/2/70/2020
(sygnatura wlasna - nadawcy, inicjatywy, spostrzezenia, petycji, skargi wniosku b^d^cego sygnalem
obywatelskim)
Sz. P
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
Glowny Urz^d Statystyczny
Ministerstwo Infrastruktury (do wiadomosci)
Petvcia (tekst pierwotny) bez poprawek i uzupelnien
w interesie publicznym
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) - Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj.
Dz.U. 2018 poz. 870) w zbiegu z art. 241 - Ustawy kodeksu post^powania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 2020 poz. 256) w zwi^ku z art. 63 w zwiqzku z art. 54 Konstytucji z dnia 2
kwietnia 1997 roku przekazuj? petycj? w celu Narodowego Spisu Ludnosci co miesi^c dotyczqcego :
a) liczby osob pracujgcych w danej miejscowosci / solectwie / dzielnicy / osiedlu oraz liczba osob
zamieszkalych w danej miejscowosci / solectwie / dzielnicy / osiedlu
b) liczby uczniow dojezdzaj^cych z danej miejscowosci do danej miejscowosci
w tym dzielnic, osiedla, solectw
c) liczby wiernych dojezdzaj^cych z danej miejscowosci do danej miejscowosci
w tym dzielnic, osiedla, solectw
d) liczby pacjentow dojezdzaj^cych z danej miejscowosci do danej miejscowosci
w tym dzielnic, osiedla, solectw
dzi^ki takim opublikowanym raportom co miesi^c, samorz^dy b ^ ^ mogly jako organizator
transportu zbiorowego dostosowac uklad komunikacyjny i rozklad jazdy do mieszkancow i
pracownikow miejscowych oraz dojezdzaj^cych.

Adnotacja
1. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc - prosz? tylko i vvyl^cznie o
odpowiedz elektroniczna.
2. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc, art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie
wyrazam zgody na publikacj? danych osobowych na odwzorowanej tresci petycji lub jego odwzorowania
cyfrowego (zdj?cie, skan) na serwisie intemetowym organu lub stronie intemetowej BIP.
3. Zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach, 65 kpa wnosz? o przekazanie pisma organowi wedhig
wlasciwosci.
4. Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach wnosz? o publikacj? petycji lub tresci petycji na stronie
intemetowej.
5. Prosz? o udzieienie odpowiedzi co do kwalifikacji archiwalnej niniejszego pisma wedlug Instrukcji
Kancelaryjnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA).
* - Wers (linijka tekstu) podlegaj^ca usuni?ciu danych celem opublikowania tresci pisma na stronie BIP,
zgodnie z pkt. 1., 2.
Za ewentualne bl?dy przepraszam oraz ilosc skladanych pism.
Z powazaniem,
19.10.2020 roku 14:40

podpis dnia: 19.10.2020 roku 14:40

Prezes Gtdwnego Urz^du Statystycznego

dr Dominik Rozkrut

Warszawa, 2020-12-09
Znaksprawy: GUS-GP03.0303.12.2020
Znak pisma: GUS-GP03.0303.12.2020.17

Zawiadomienie o sposobie zatatwienia petycji
Dziataj^c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w odpowiedzi
na petycj? z dnia 19 pazdziernika br. dotycz^c^ Narodowego Spisu Ludnosci uprzejmie przekazuj? nast?puj^ce
wyjasnienie.
Narodowe spisy powszechne s^ badaniami statystycznymi generujacymi wyjatkowo duze koszty oraz naktady
pienifzne i ludzkie, dlatego tez wif kszosc panstw przeprowadza je przewaznie w cyklach dziesifcioletnich. Celem
spisow jest dostarczenie petnych informacji o stanie i strukturze spoteczno-demograficznej kraju na najnlzszym
mozliwym poziomie podziatu terytorialnego wg okreslonego stanu - dla Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnosci i Mieszkan w 2021 r. (dalej NSP 2021) momentem krytycznym jest 31 marca 2021 r., godz. 24:00.
Podczas wzajemnych konsultacji kraje nalez^ce do Organizacji Narodow Zjednoczonych ustalaj^ rekomendacje
dot. roku referencyjnego i zakresu tematycznego spisow powszechnych\a tej podstawie panstwa Unii
Europejskiej ustalaj^ terminy i zakres obowi^zkowych tematow badanych w spisach powszechnych ludnosci
i mieszkaii^ W Polsce w ramach przeprowadzonych konsultacji spotecznych przed NSP 2021, zapotrzebowanie na
dane okreslono na przetomie 2016 i 2017 roku. Bior^c pod uwag? wspomniane ustalenia, a takze zapotrzebowanie
uzytkownikow krajowych na badanie okreslonych tematow oraz moztiwosci finansowe paiistwa, wtasciwe organy
okreslity warunki przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan w 2021 r^
Wsrod gtownych cech powszechnego spisu ludnosci i mieszkan zamieszczonych w Zaleceniach sformulowanych
podczas Konferencji Statystykow Europejskich w kwestii Powszechnego Spisu Ludnosci i Mieszkan (runda
ok. 2020 r.) wskazuje si?:
1.

Cyklicznosc:

„The census should be taken at regular intervals so that comparable information is made available in a fixed
sequence. It is recommended that census data be produced at least every ten years." (ttum.: Spis powszechny

^ Patrz:
^ Patrz:
^ Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludnosci i mieszkan w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z pozn. zm.).

nalezy reaiizowac w regularnych odst^pach czasu, co umozliwl dostarczanie porownywalnych informacji w oparciu
0 okreslony model cykUczny. Zaleca s/f, aby dane spisowe byiy pozyskiwone, co najmniej raz na dziesi^c lat.)
2.

Rownoczesnosc

..Information obtained on individuals and housing in a census should refer to a well-defined and unique reference
period (or specific moment in time). Ideally data on all individuals and living quarters should be collected
simultaneously. However, if data are not collected simultaneously, adjustments should be made so that the
reported data have the same reference period." (ttum. Uzyskane w ramach spisu powszechnego informacje
dotyczqce osob oraz mieszkalnictwa powinny dotyczyc dokiadnie okreslonego, jednego okresu odniesienia (lub
danego punktu w czasie). Idealnym rozwiqzaniem jest jednoczesne gromadzenie danych dotyczqcych wszystkich
osob i pomieszczeh mieszkalnych. Jezeli natomiast dane nie sq zbierane jednoczesnie, nalezy dokonac stosownej
korekty, ktora zapewni spdjny okres odniesienia dla wszystkich przekazywanych danych.)
Zakres informacyjny NSP 2021 r. wynika w szczegolnosci z potrzeb krajowych wskazanych w polskich aktach
prawnych i strategiach, z zapotrzebowania uzytkownikow danych oraz zobowi^zan mi§dzynarodowych, w tym
w szczegolnosci z Rozporz^dzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. wsprawie przeprowadzenia spisow ludnosci
1 mieszkaii wrazz rozporz^dzeniami wykonawczymi okreslajgcymi zakres tematow obowi^zkowych do opracowania
wraz poziomem ich dost^pnosci terytorialnej.
Majgc na uwadze potrzeby uzytkownikow danych, o ktorych mowa powyzej w zat^czniku 2 do ustawy z dnia
ISwrzesnia 2019 r. o spisie powszechnym ludnosci i mieszkaii 2021 zdefiniowane zostaty nastfpujgce gtowne
tematy, w ramach ktorych bqd^ gromadzone dane:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Stan i charakterystyka demograficzna ludnosci;
Edukacja (poziom wyksztakenia);
Aktywnosc ekonomiczna osob, w tym dojazdy do pracy;
Niepetnosprawnosc;
Migracje wewnftrzne i zagraniczne, w tym kraj urodzenia i obywatelstwo;
Przynaleznosc do kosciola lub zwi^zku wyznaniowego;
Gospodarstwa domowe i rodziny;
Stan i charakterystyka zasobow mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Wainymi odbiorcami danych spisowych s^ przede wszystkim organizacje rz^dowe, jednostki samorz^du
terytorialnego, srodowiska naukowo-badawcze oraz uzytkownicy indywidualni. Dlatego tez, proponowane tematy
byty konsultowane z kluczowymi odbiorcami danych. Analiza wynikow konsultacji spotecznych przeprowadzonych
na przetomie 2016/2017 roku pokazata, ze uzytkownicy danych zarowno instytucjonalni, jak i indywidualni, nie
zgtaszali dodatkowych potrzeb odnosnie do zaproponowanego zakresu informacyjnego, natomiast ktadli duzy
nacisk na dost?pnosc danych na poziomie lokalnym (gmina, dla wybranych tematow - rejony, obwody
statystyczne, jednostki urbanistyczne) pozwalajqcych na doktadniejsz^ charakterystykf danego zjawiska
i wykorzystanie informacji przy kreowaniu polityk na szczeblu lokalnym, podejmowaniu dziatan w wybranych
obszarach, monitorowaniu potrzeb/ustug, planowaniu budownictwa, komunikacji itp.
Maj^c na uwadze powyzsze wyjasnienia, informujemy, iz tylko cz§sc informacji wskazanych w petycji b^dzie
opracowywana w oparciu o wyniki spisu.
Nalezy w tym miejscu zaznaczyc, ze dane o ludnosci wg pki i wieku oraz o liczbie pracuj^cych b?d^ upowszechniane
na poziomie siatki kilometrowej skladaj^cej si§ z oczek o powierzchni 1 km^ (1x1 km) ze wzgl?du na szczegolnie
duze zapotrzebowanie uzytkownikow.
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Odnoszac si? do zawartego w Pani petycji zakresu informacji, ktore miatyby obejmowac przyszte, comiesi^czne
spisy, pragn? wyjasnic, iz:
1.

W zwi^zku z dziesi§cioletnim cyklem przeprowadzania spisow nie jest mozliwe opracowywanie miesi^cznych
danych ze spisow powszechnych.
2. W narodowym spisie ludnosci i mieszkan, ktory odbfdzie si? w 2021 r. pozyskane zostan^ dane o liczbie
pracuj^cych (w tym o faktycznym miejscu pracy), bezrobotnych i biernych zawodowo w mozliwie najnizszych
podziatach terytorialnych. Nalezy jednak podkreslic, ze bfdzie to mozliwe pod warunkiem bardzo wysokiej
kompletnosci spisu.
3. W przypadku miejsca pracy brak jest mozliwosci prezentowania danych dla poziomu terytorialnego nizszego
niz miejscowosc, w ktorej wykonywana jest praca gtowna. Co prawda w NSP2021 przewidziana jest mozliwosc
wpisania ulicy, na ktorej znajduje si? miejsce wykonywania pracy gtownej, jednak opcja ta b?dzie dobrowolna,
st^d dane na takim poziomie agregacji mog^ nie w petni odpowiadac potrzebom wskazanym w petycji.
4. Ze wzgl?du na bardzo obszerny zakres informacji koniecznych do zebrania w spisie, nie jest mozliwe dalsze
rozszerzenie liczby pytan i ich zakresu tematycznego (np. o dojazdy do szkoty, lekarza, itd.). Takie podejscie
jest zgodne z polityk^ minimalizowania obcigzefi administracyjnych respondentow a z drugiej strony nie
zniechfcania do udziatu w badaniu poprzez nadmiern^ rozbudow? formularzy statystycznych.
W zwi^zku z powyzszym nie ma mozliwosci pozyskania w NSP 2021, a takze w spisach comiesi?cznych danych
wzakresie opisanym w petycji. Majgc na wzgl?dzie przedstawione wyzej wyjasnienia uznaj? Pani petycj? za
bezprzedmiotow^.

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuj?,
ze sposob zatatwienia petycji nie moze bye przedmiotem skargi.

Prezes
Gtownego Urz?du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut
-podpisano podpisem elektronicznym
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