Od:
Wystano:
Do:
Temat:

From:
Sent: Friday, July 31, 2020 4:26 PM
To: kancelaria.glowna <kancelaria.glowna@mswia.gov.pl>; kancelaria <kancelaria@mi.gov.pl>;
kancelariaogolnaGUS <kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl>; gugik(S)gugik.gov.pl
Subject: IS 3107/3/114&149/2020

PROSZ^ UPRZEJMIE O POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOSCI ORAZ JEJ PRZECZYTANIA.
31-07-2020 roku

IS 3107/3/114&149/2020
Sz.P.
Glowny Urzqd Statystyczny
Glowny Urzqd Geodezji i Kartografii
Ministerstwo Administracji i Spraw Wewn^trznych
Ministerstwo Infrastruktury

Petycja / spostrzezenia
Dzien dobry, na mocy art. 63 Konstytucji w zwi^zku z Ustawy o petycjach przekladam swoje spostrzezenia:
1) badania statystyczne podlegaj^ :
a) ilu mieszkancow mieszka wzdiuz / na danej ulicy
b) ile budynkow gospodarstwa domowego, uzytkowych i innych jest wzdluz danej ulicy
c) ile pojazdow maJ4 mieszkancy wzdluz danej ulicy
d) liczba mieszkancow na danej ulicy ponizej 18 roku zycia
e) liczba mieszkancow na danej ulicy od 18 do 30 roku zycia
f) liczba mieszkancow na danej ulicy powyzej 31 roku zycia
g) liczba studentow, uczniow mieszkaj^cych na danej ulicy
h) liczba bezrobotnych na danej ulicy
i) liczba pracujqcych dojezdzajqcych oraz ogolnie pracujqcych na danej ulicy
j ) liczba osob odwiedzajqcych gospodarstwa przyuliczne
k) liczba danych o ktorych mowa w 1) a - j ) :
- na osiedlu
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- na dzielnicy
- na solectwie
jako altematywa wartosci w gminie, miejscowosci itd.

dzieki takiemu badaniu statystycznemu, Urz^dy Gmin /Miast, Starostwa Powiatowe, Urz?dy
Marszalkowskie, Przewoznicy bqdz organizatorzy transportu zbiorowego bqdq wiedziec lie na planowanej
llnlljest mieszkancow, uczniow, pracujqcych. Dzl^kl taklm rozwiqzaniom organizatorom b^dzle latwiej
uregulowac rozklad jazdy jako zabezpieczenia komunlkacyjnego.A osob dojezdzajqcych do lekarzy,
urzqdu, sklepow bedzie wartosciq orlentacyjnq lub uzyskanq na podstawle Informacjiprzekazanej do
GUS przez osrodkl zdrowla, urzfdy, szkoty ltd.

Majqc w/w okolicznosci uwazam za sugesti? w pelni uzasadnionq.
Nie vs^razam zgody na publikacj^ danych osobowych i odpowiedz listem tradycyjnym z uwagi na
epidemic.
Przepraszam za ilosc pism.
(1) - adres zameldowania z zamiarem staiego pobytu, adres do dor^czeh listowych wg prawa pocztowego (
jako odbiorca, adresat)
jednak z uwagi na epidemi?, prosz? o korespondencj? elektronicznq.
(2) - adres do dor^czeh intemetowych przez nadawcow.
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Prezes Gtownego Urz^du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut

Warszawa, 2020-09-11
Znak sprawy: GUS-GP03.0303.7.2020
Znak pisma: GUS-GP03.0303.7.2020.9

Zawiadomienie o sposobie zatatwienia petycji

Dziatajqc 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 31 lipca br. dotyczqcq demograficznych badan statystycznych uprzejmie przekazuj? nast?pujqce
wyjasnienie.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443 i 1486) okresla zasady i tworzy
podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezaleznego prowadzenia badan statystycznych. Badania
statystyczne (w tym m.in. spis powszechny), ogolnie rzecz ujmujqc, polegajq na:
- pracach przygotowawczych (w tym pracach obejmujqcych analiz§ potrzeb odbiorcow, opracowanie jego
metodologii),
- zebraniu danych zrodtowych (roznymi metodami, np. poprzez ankiety skierowane do osob lub formularze
statystyczne dla badanych podmiotow gospodarczych, pozyskiwanie danych z rejestrow administracyjnych,
na podstawie szacunkow metodami naukowymi, itd.) w zakresie populacji okreslonej w metodyce badania,
opisanych w corocznych programach badan statystycznych statystyki publicznej lub w przypadku spisow
powszechnych w ustawach spisowych,
- przeksztakeniu tych informacji w zbiory statystyczne i wynikowe wraz z opracowaniem usrednionych agregatow
danych i w przypadku badan realizowanych metodq reprezentacyjnq wyliczeniem dla nich bt?du losowego,
wskaznikow zmiennosci, wskaznikow precyzji, itp., czyli informacji potrzebnych do oceny, jakie przekroje danych
(np. liczba kobiet w wieku 18-30 lat, pracujqcych, wg powiatow) majq dobrq jakosc i wystarczajqco mate obciqzenie
bt?dem, aby uznac je za dane wiarygodne,
- prezentowaniu/publikowaniu wynikow badania (zgodnie z art. 14 ustawy o statystyce publicznej) wg m.in. jak
najmniejszych podziatow/przekrojow geograficznych, ale takich, ktore gwarantujq wystarczajqcq precyzj? i jakosc,
a jednoczesnie - co jest niestychanie wazne w badaniach statystycznych - podziaty te gwarantujq zgodnie z art. 10
ustawy 0 statystyce publicznej zachowanie petnej tajemnicy statystycznej (gwarancja poufnosci danych
jednostkowych i uniemozliwienie zidentyfikowania np. osoby czy innej jednostki).
Odnoszqc powyzszy zakres informacji do wnoszonych przez Paniq postulatow uprzejmie informuj?, co nast^puje:
- dane o liczbie ludnosci opracowywane sq wedtug ptci i wieku w podziale administracyjnym kraju: wojewodztwa,
powiaty i gminy imiennie (z wyroznieniem obszarow miejskich i wiejskich w gminach miejsko-wiejskich) oraz
wedtug podziatu statystycznego NUTS (makroregiony, regiony i podregiony). Bilans ludnosci jest sporzqdzany dla
najnizszej jednostki podziatu terytorialnego, t j . dla kazdej gminy imiennie. Dane o ludnosci dla powiatow,
wojewodztw oraz Polski ogotem sq uzyskiwane poprzez odpowiednie sumowanie wielkosci dla gmin. Dane
sq opracowywane dwa razy do roku: wedtug stanu na potow? roku (30.06) i na koniec kazdego roku (31.12).
W oparciu o sporzqdzany corocznie bilans ludnosci Gtowny Urzqd Statystyczny dysponuje jedynie informacjami

0 liczbie ludnosci wedtug wiel<u na obszarze danej gminy i nie gromadzi informacji o liczbie ludnosci
zamieszkujqcej okreslone ulice w miejscowosci,
- dodatkowo dane o ludnosci sq rowniez prezentowane w podziale na wybrane dzielnice/delegatury (Warszawy,
todzi, Poznania i Wroctawia), ktore dost^pne sq w bazie Demografia w tablicy 13 „Ludnosc miejska wedtug plci
1 wieku (stan na 31 Xli)": http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx. Dane te mozna pozyskac
poprzez Generowanie zestawieri, wybierajqc wskazane miasta na prawach powiatow i ich delegatury. Natomiast
na podstawie badania Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan przeprowadzonego w 2011 roku,
opracowane zostaty dane dotyczqce liczby ludnosci w miejscowosciach statystycznych oraz w rejonach
statystycznych i obwodach spisowych, ktore dost^pne sq pod linkami:
1)
https://5tat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wvniki/ludnosc-w-mieiscowosciachstatystycznvch-wedlug-ekonomicznych-grup-wieku-stan-w-dniu-31-03-2011-r-.21,1.html
2)
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-201l/nsp-2011-wyniki/ludnosc-w-rejonach-statystycznych-iobwodach-spisowvch-wed[ug-plci-ekonomicznvch-i-10-letnich-grup-wieku-nsp-2011.25.1.html.
Jednoczesnie informuj?, ze niektore dane pozyskiwane ze spisow powszechnych np. dotyczqce poziomu
wyksztatcenia oraz liczby gospodarstw domowych mozna uzyskac najnizej do poziomu powiatow. Dane takie
sq dost?pne:
1)
w publikacjach na stronie internetowej Gtownego Urzgdu Statystycznego:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-201l/nsp-2011-wyniki/ludnosc-stan-i-strukturademograficzno-spoleczna-nsp-2011.16.1.html
https://stat.gov.pl/spisv-powszechne/nsp-2Q1l/nsp-20ll-wvniki/gospodarstwa-domowe-i-rodzinycharaktervstvka-demograficzna-nsp-20ll,5,1.html
2)
jak rowniez w Banku Danych Lokalnych:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary.
Podsumowujqc, Gtowny Urzqd Statystyczny nie dysponuje danymi dot. liczby ludnosci (w tym studentow)
mieszkajqcych na danej ulicy, osiedlu czy sotectwie oraz danymi dot. liczby osob odwiedzajqcych gospodarstwa
przyuliczne,
- Gtowny Urzqd Statystyczny nie dysponuje informacjami o wymienionych populacjach na poziomie ulic i nigdy
nie byty one na takim poziomie udost^pniane,
- w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnosci i Mieszkan 2011 r. temat sytuacji osob na rynku pracy badany byt
metodq reprezentacyjnq, co umozliwito udost?pnienie wynikow o pracujqcych, bezrobotnych i biernych
zawodowo CO najwyzej do poziomu powiatow,
- inne badania dotyczqce sytuacji osob na rynku pracy (pracujqcych, bezrobotnych i biernych) odbywajq si?
metodq reprezentacyjnq, co uniemozliwia prezentowanie wynikow na poziomach, o ktorych pisze Pani w petycji,
- w prowadzonym wspolnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej badaniu
rejestrowanego prezentowany jako najnizszy jest poziom gminy,

bezrobocia

- informacje nt. badania przeptywow ludnosci zwiqzanych z zatrudnieniem z danymi za 2016 rok dost^pne sq
nastronach:
Gtownego
Urz§du
Statystycznego
w
obszarze
tematycznym
„Rynek
pracy"
(https://stat.gov.pi/obszary-tematvczne/rvnek-pracy/opracowania/przepiywy-ludnosci-zwiazane-zzatrudnieniem-w-2016-r-.20,1.htmi) oraz Osrodka Statystyki Miast Urz^du Statystycznego w Poznaniu
(http5://poznan.stat.gov.pi/osrodki/osrodet<-statystyki-mi3st-1234/osrodek-statystyki-miast-1185/),
- dane na temat mieszkan i budynkow, w ktorych sq one zlokalizowane, prezentowane sq na poziomie gmin
ramach
badan
infrastruktury
komunalnej
igospodarki
mieszkaniowej. Opracowanie
informacji
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charakteryzujqcych osoby zamieszkujqce mieszkania i budynki, w ktorycli sq one zlokalizowane, mozliwe jest
natomiast jedynie w oparciu o dane gromadzone w trakcie spisow powszechnycli co 10 lat.
Majqc na wzgl^dzie przedstawione wyzej wyjasnienia uznaj? Pani petycj? za bezprzedmiotowq.

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
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elektronicznym

