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Próbny Spis Powszechny 
 

W przyszłym roku 
czeka nas kolejny Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań.  Będzie to pierwszy 
spis ludności po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej. W zbli-
żonym terminie i zakresie te-
matycznym spis zostanie prze-
prowadzony we wszystkich 
Krajach Członkowskich UE. 
,,Przymiarkę’’ do tego spisu 
będziemy mieli już w tym 
roku. 

Spis Próbny przed 
Narodowym Spisem Powsze-
chnym Ludności i Mieszkań 
(NSP 2011) zostanie przepro-
wadzony w dniach od 1 kwie-
tnia do 31 maja 2010r., wg 
stanu w dniu 31 marca 
2010r., o godz. 24

00
 na terenie 

16 gmin z całej Polski. W jed-
nej gminie z każdego woje-
wództwa. W przypadku 
Opolszczyzny wylosowano 
Tarnów Opolski. 

Celem spisu próbnego 
jest sprawdzenie rozwiązań 
metodologicznych, organiza-
cyjnych i technicznych prze-
widzianych do zastosowania w 
spisie powszechnym. 

W planowanym spisie 
nie przewiduje się użycia for-
mularzy papierowych. Zostaną 
one zastąpione formularzami 
elektronicznymi. Dane w pier-
wszej kolejności zostaną po-
zyskane ze źródeł administra-
cyjnych, a następnie uzupeł-
nione o informacje uzyskane 
od respondentów następujący-
mi metodami:  
- poprzez samopis interneto-
wy,  
- poprzez wywiad telefonicz-
ny, 
- poprzez bezpośredni wywiad 
rachmistrza spisowego z res-
pondentem. 

Najwygodniejszą for-
mą udziału w spisie będzie bez 
wątpienia samospis poprzez 
Internet. Po wpisaniu loginu i 
hasła na ekranie pojawi się 
częściowo wypełniony formu-
larz. Dane zawarte w for-
mularzu pochodzą z adminis-
tracyjnych systemów informa-
cyjnych. Można je przeczytać, 
niewłaściwe poprawić, a bra-
kujące pozycje uzupełnić. For-
mularz będzie można uzupeł-
niać przez 14 dni od pierw-
szego uruchomienia, tzn. w 
zależności od dysponowania 

czasem, można go wypełniać 
fragmentami dowolnego dnia i 
o dowolnej godzinie. 
Spisem zostaną objęte: 
- osoby stale zamieszkałe i 
czasowo przebywające w mie-
szkaniach, budynkach, obiek-
tach i pomieszczeniach nie-
będących  mieszkaniami; 
- osoby niemające miejsca 
zamieszkania; 
- mieszkania i budynki, w 
których znajdują się miesz-
kania, oraz zamieszkane obie-
kty zbiorowego zakwaterowa-
nia i inne zamieszkane pomie-
szczenia niebędące mieszka-
niami. 

Spis zostanie przepro-
wadzony jako badanie pełne 
oraz jako badanie reprezen-
tacyjne – przeprowadzone na 
próbie losowej (20%). 

W spisie powszech-
nym będą zebrane dane z nas-
tępujących tematów badaw-
czych: 
- stan i charakterystyka demo-
graficzna ludności, 
- edukacja, 
- aktywność ekonomiczna 
osób, 
- dojazdy do pracy, 
- źródła utrzymania osób, 
- niepełnosprawność, 
- obywatelstwo, 
- migracje wewnętrzne, 
- migracje zagraniczne, 
- narodowość i język oraz 
mniejszości narodowe i etni-
czne, 
- wyznanie (przynależność do 
kościoła lub związku wyzna-
niowego), 
- gospodarstwa domowe i ro-
dziny, 
- stan i charakterystyka zaso-
bów mieszkaniowych (miesz-
kania i budynki). 

Wszystkie informacje 
podawane w trakcie realizacji 
spisu muszą być zgodne z 
prawdą, a obowiązek udzie-
lania odpowiedzi wynika z 
ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mie-
szkań. 

Wszystkie zbierane i 
gromadzone w spisie dane 
indywidualne i dane osobowe 
są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie, ponadto 
objęte są tajemnicą staty-
styczną. Dane uzyskane w 
spisie mogą być wykorzysty-
wane wyłącznie do opraco-
wań, zestawień i analiz sta-
tystycznych prowadzonych 

przez służby statystyki pub-
licznej. Osoby wykonujące 
prace związane ze spisem 
obowiązane są do bezwzglę-
dnego przestrzegania tajem-
nicy statystycznej! 

Prace związane z 
przygotowaniem spisu prób-
nego rozpoczęto w Urzędzie 
Gminy już pod koniec stycz-
nia. Pierwszy raz rachmistrze 
spisowi wyjdą w teren 16 
marca na tzw. obchód 
przedspisowy, który potrwa do 
22 marca. Celem obchodu 
będzie weryfikacja  komplet-
ności budynków. Najważniej-
szy etap prac przygotowaw-
czych do NSP 2011 – spis 
próbny – zostanie przeprowa-
dzony od 1 kwietnia do 31 
maja br. 

Spis powszechny 
dostarcza najbardziej szcze-
gółowych informacji o liczbie 
ludności, jej terytorialnym 
rozmieszczeniu, strukturze de-
mograficzno–społecznej i za-

wodowej, a także o społeczno–
ekonomicznej charakterystyce 
gospodarstw domowych i ro-
dzin oraz o ich zasobach i wa-
runkach mieszkaniowych na 
wszystkich szczeblach podzia-
łu terytorialnego kraju: ogól-
nokrajowym, regionalnym i 
lokalnym. Szczególną wagę w 
NSP 2011 przykłada się do 
pozyskania wiedzy na temat 
zmian zachodzących w pro-
cesach demograficznych i 
społecznych m.in. z uwagi na 
wzmożone migracje ludności 
po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. W planowanym 
spisie istotne będzie m.in. 
uzyskanie informacji o zagad-
nieniach, które były objęte 
spisem w 2002 r. Kontynuacja 
jest niezbędna do prowadzenia 
analiz porównawczych zjawisk 
zachodzących w czasie oraz do 
opisu zmian, jakie zaszły w 
procesach demograficzno–
społecznych i ekonomicznych. 

Tarnowianie 
zasmakowali sztuki 

 
Wystartowały warsztaty w ra-
mach projektu „Sztuka nie 
śpi”.  

Przez okres stycznia i 
lutego osoby chętne w uczest-
niczeniu w warsztatach mogły 
zgłaszać swój udział. Na 
początku marca przeprowa-
dzono weryfikację wniosków 
złożonych przez zainteresowa-
ne osoby, na podstawie której 
wybrano 20 osób, które w 
okresie od marca do czerwca 
będą uczyły się zasad i technik 
fotografii. Uczestników po-
dzielono na dwie grupy. Jedna 
z grup spotyka się we wtorki i 
czwartki na 2 godzinne zaję-
cia, druga grupa zaś spotyka 
się tylko w sobotę a zajęcia 
trwają 4 godziny. Na pierw-
szych zajęciach biorący udział 
zapoznali się z podstawami 
sztuki wizualnej oraz środkami 
wyrazu artystycznego, takimi 
jak gama barwna, faktura, wa-
lor, kompozycja oraz perspe-
ktywa. Po części teoretycznej 
wspartej przykładami znako-
mitych dzieł artystycznych 
przystąpiono do części prak-
tycznej, w której trzeba było 
zastosować zapoznane pojęcia 
i techniki. Początkowo na wi-
dok farb plakatowych oraz 
pędzelków niektórzy mogli 
poczuć się trochę nie na miej-

scu. Jednak już po chwili dzię-
ki objaśnieniu instruktora oso-
by uczestniczące w warszta-
tach mogły poczuć się jak 
wybitni artyści wykorzystu-
jący poznane zasady w swoich 
pracach. Wbrew pozorom taki 
rodzaj zajęć praktycznych jest 
niezbędnym elementem w dro-
dze do poznania tajników fo-
tografii, ale też w znacznym 
stopniu rozwija wrażliwość 
artystyczną. Na kolejnych za-
jęciach uczestnicy zgłębiali za-
sady perspektywy i kompo-
zycji poprzez odwzorowywa-
nie ołówkiem na kartce pa-
pieru zaaranżowanych ukła-
dów z martwej natury. Na 
jednych z ostatnich marco-
wych zajęć, cała grupa połą-
czyła siły w projektowaniu 
instalacji artystycznej. W pro-
jekcie miała jednak zastoso-
wać wcześniej poznane tech-
niki i sposoby artystycznego 
wyrazu. Stworzony na kartce 
wspólnymi siłami projekt na-
leżało następnie wykonać w 
rzeczywistości przy użyciu 
wcześniej przygotowanych 
materiałów. Wszyscy uczest-
nicy bardzo ambitnie podeszli 
do wyznaczonego zadania, a 
efekt pracy zachwycił samego 
instruktora, który przyznał, że 
takiej instalacji nie powsty-
dziliby się nawet studenci 
sztuki. 

                                  Glensk 


