
O O S S O S CNARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Janusz Dygaszewicz
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego



Przebieg spisu Przebieg spisu -- statystykistatystyki

Liczba osób spisanych w kanale CAII: 

Przebieg spisu Przebieg spisu statystykistatystyki

Liczba osób spisanych w kanale CAII: 
2 mln 351 tys.2 mln 351 tys.

w tym:w tym:
• w badaniu pełnym: 2 mln 027 tys.mln 027 tys.
• w badaniu reprezentacyjnym: 324 tys.324 tys.

• liczba mieszkań spisanych w badaniu 
reprezentacyjnym: 113 tys113 tysreprezentacyjnym: 113 tys.113 tys.
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Przebieg spisu Przebieg spisu –– statystyki statystyki cdcd

W trakcie spisywania przez Internet 

Przebieg spisu Przebieg spisu statystyki statystyki cdcd..

W trakcie spisywania przez Internet 
jest:
lic ba osób  badani  pełn m  42 t s42 t s• liczba osób w badaniu pełnym: 42 tys.42 tys.

• liczba osób w badaniu reprezentacyjnym: 
38 tys.38 tys.

• liczba mieszkań w badaniu liczba mieszkań w badaniu 
reprezentacyjnym: 22 tys.22 tys.
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Udział procentowy osób, które dokonały Udział procentowy osób, które dokonały samospisusamospisu do dnia do dnia 
26 04 2011 r  w badaniu pełnym26 04 2011 r  w badaniu pełnym26.04.2011 r. w badaniu pełnym26.04.2011 r. w badaniu pełnym
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Udział procentowy osób wylosowanych do badaniaUdział procentowy osób wylosowanych do badania
reprezentacyjnego, które zostały spisane w reprezentacyjnego, które zostały spisane w samospisiesamospisie

do dnia 26.04.2011 r. do godziny 12:00do dnia 26.04.2011 r. do godziny 12:00g yg y
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Przebieg spisu Przebieg spisu –– statystyki statystyki cdcd

Statystyki dotyczące kanału CAPI

Przebieg spisu Przebieg spisu statystyki statystyki cdcd..

Statystyki dotyczące kanału CAPI
realizowanego przez rachmistrzów spisowych:
• liczba mieszkań spisanych w badaniu • liczba mieszkań spisanych w badaniu 

reprezentacyjnym :
546 tys.546 tys.yy

• liczba mieszkań spisanych w badaniu pełnym:  
6,3 tys.6,3 tys.

Statystyki dotyczące kanału CATI 
realizowanego przez ankieterów spisowych:
• liczba osób spisanych w badaniu pełnym: 

416 tys.416 tys.
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Udział procentowy mieszkań wylosowanych do badaniaUdział procentowy mieszkań wylosowanych do badania
reprezentacyjnego, które zostały spisane przez rachmistrzareprezentacyjnego, które zostały spisane przez rachmistrza

do dnia 26.04.2011 r. do godziny 9:00do dnia 26.04.2011 r. do godziny 9:00g yg y
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Spis osób bezdomnych oraz Spis osób bezdomnych oraz 

Spis osób bezdomnych przeprowadzony zostanie 15 

w OZZw OZZ
Spis osób bezdomnych przeprowadzony został w dniach Spis osób bezdomnych przeprowadzony zostanie 15 

kwietnia oraz 16 kwietnia br.
Osoby bezdomne spisane zostały przez rachmistrzów 

Spis osób bezdomnych przeprowadzony został w dniach 
15 -16 kwietnia br.

Osoby bezdomne spisane zostały przez rachmistrzów 
spisowych.

Spisanych zostało około 9700 osób bezdomnych.

Osoby zamieszkujące/przebywające w obiektach zbiorowego 

Spis w obiektach zbiorowego zakwaterowania odbędzie się w 
dniach 4 maja – 15 czerwca br.

Osoby zamieszkujące/przebywające w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania  spisane będą przez właścicieli, 
administratorów lub zarządców obiektów.

bi k h bi k i i b d iW obiektach zbiorowego zakwaterowania nie będzie 
realizowany spis reprezentacyjny.
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Udział procentowy osób bezdomnych Udział procentowy osób bezdomnych 
które zostały spisane przez rachmistrza w dniach które zostały spisane przez rachmistrza w dniach 

15 15 -- 16 04 2011 r16 04 2011 r15 15 16.04.2011 r.16.04.2011 r.
(ogólna liczba osób spisanych: 9(ogólna liczba osób spisanych: 9 700)700)
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Rozmieszczenie osób bezdomnych Rozmieszczenie osób bezdomnych 
WarszawaWarszawa
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Rozmieszczenie osób bezdomnych Rozmieszczenie osób bezdomnych 
GdyniaGdynia
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Szczególne zdarzenia Szczególne zdarzenia 
zgłaszane do CBSzgłaszane do CBS

• Odmowa spisu przez respondenta –
130 przypadków130 przypadków130 przypadków130 przypadków

• Zagrożenie rachmistrza (liczba podjęty 
interwencji przez Pogotowie lub Policję –j p g ję
9 przypadków9 przypadków

• Skradzione terminale – 3 przypadki3 przypadki
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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