
Rozpoczęło się badanie 
satysfakcji klientów 
przeprowadzane 
każdego roku przez 
dzierżoniowski urząd.

Mieszkańcy korzystają-
cy z usług urzędu i jedno-
stek organizacyjnych mia-
sta, jak np. DOK, OSiR, 
OPS czy DZBM, będą mo-
gli ocenić poziom obsługi 
oraz jakość świadczonych 
na co dzień usług. Zawarte 
w ankiecie pytania dotyczą 
m.in. szybkości załatwia-
nia spraw, jakości infor-
macji udzielanych przez 
pracowników, czytelności 
formularzy i wniosków 
dostępnych w urzędzie czy 
uprzejmości pracowników.  
– Wyniki ankiet posłużą do 
wprowadzenia działań do-
skonalących, poprawiają-
cych wskazane przez miesz-
kańców obszary. Natomiast 
porównanie tegorocznych 
wyników z uzyskiwanymi w 
poprzednich latach pozwo-

li na ocenienie, czy wpro-
wadzane wcześniej zmiany 
przynoszą spodziewane 
efekty – mówi sekretarz 

miasta Anna Grochowina. 
Do przeprowadzenia ankiet 
miasto zaangażuje osoby 
spoza urzędu i jednostek. 

Ma to zapewnić wiarygod-
ność wyników. Badania 
rozpoczną się 15 lutego i 
potrwają do końca marca.

Doskonalenie pracy urzędu

Oceń nas

Do końca marca potrwają badania satysfakcji klientów przeprowadzane każdego roku 
przez dzierżoniowski urząd

Badania klientów obejmują:
Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniowski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną, Gminne Centrum 

Informacji, Dzierżoniowskie Centrum Biznesu, Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusz Poręczeń Kredy-
towych Powiatu Dzierżoniowskiego oraz placówki oświatowe i organizacje pozarządowe.

Zaproszenia na spektakle 
teatralne, wystawy, 
koncerty i imprezy 
sportowe promowane są 
od tego roku przez nowe, 
bezpłatne wydawnictwo.

Przygotowywany przez 
Dzierżoniowski Ośrodek 
Kultury „WIR – wiadomo-
ści, imprezy, rozrywka” uka-
zywać się będzie dwa razy do 
roku. W pierwszym wydaniu 
można znaleźć zapowiedzi 
niemal wszystkich organi-
zowanych w mieście im-
prez. Oferty ośrodka kultury, 
sportu i rekreacji, biblioteki, 
Centrum Informacji Tury-
stycznej i Izby Regionalnej 
zapełniły kilkanaście stron 
informatora, wydrukowane-
go w tysiącu egzemplarzy. 
– To dopiero pierwszy numer, 
więc z uwagą przyglądamy 
się zainteresowaniu wydaw-
nictwem, które dostępne jest 
w miejskich instytucjach. 
Kolejny ukaże się w czerwcu 

i obejmie m.in. część nowego 
sezonu artystycznego DOK-
u – mówi Renata Łazor z 
Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury.  Informacje o wy-
darzeniach kulturalnych do-
stępne są na stronie www.
dok.pl. O wszystkich wy-
darzeniach w Dzierżoniowie 
można poczytać na stronie 
www.dzierzoniow.pl w za-
kładkach „Miasto” i „Sport”. 
Czy w Dzierżoniowie dzieje 
się wiele? Ostatnio w mie-
ście wystąpiła m.in. Gra-
żyna Łobaszewska, przed 
nami akustyczny koncert 
grupy „Dżem”, która nie-
dawno wydała świetną pły-
tę. W marcu można będzie 
obejrzeć także dwie sztuki 
teatralne, występ kabaretu 
„Hrabi”, sympatyków sportu 
zapraszamy na „Mistrzostwa 
Dzierżoniowa w Wyciska-
niu Sztangi Leżąc”, a i to 
nie wszystko. Szczegóły na 
www.dzerzoniow.pl.

Nowe wydawnictwo

WIR wydarzeń

Pięć uchwał związanych z zagospodarowaniem przestrzen-
nym miasta podjęli dzierżoniowscy radni podczas 4 sesji 
Rady Miejskiej. Cztery z nich dotyczyły uchwalenia i zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
jedna zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Dzierżoniowa. Relacja z sesji 
na stronie 2.

Zostaw 1% podatku
w Dzierżoniowie

Wicemarszałek Senatu 
w Dzierżoniowie

Składając roczne zeznanie podatkowe możemy zdecy-
dować o przekazaniu 1% swojego podatku na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego. Burmistrz Dzierżoniowa 
zachęca do przekazania części swojego podatku na 
rzecz uprawnionych do tego dzierżoniowskich organiza-
cji pozarządowych. O tym jak to zrobić, której organiza-
cji możemy przekazać część swoich podatków, mogą 
się Państwo dowiedzieć korzystając m.in. z informacji 
opublikowanych na stronie www.dzierzoniow.pl. Wykaz 
dzierżoniowskich organizacji – strona 2.

Grażyna Anna Sztark, wicemarszałek Senatu Rzecz-
pospolitej Polskiej, gościła 17 lutego w Dzierżoniowie. 
Spotkanie z burmistrzem i przewodniczącym dzierżoniow-
skiej rady było jednym z etapów wizyt w dolnośląskich 
samorządach. Więcej na stronie 3.

Kontrole w 2011 roku
Rada Miejska przyjęła roczny program pracy Komisji Re-
wizyjnej. Komisja Rewizyjna jest jedyną, której obowiązek 
powołania reguluje ustawa o samorządzie, natomiast 
przyjmowanie uchwałą rocznych programów pracy wynika 
ze statutu Dzierżoniowa. O pracy Komisji Rewizyjne czytaj 
na 3 stronie.

Narodowy Spis 
Powszechny 2011

Do 1 kwietnia do 30 czerwca potrwa Narodowy Spis 
Powszechny. Dostarcza on szczegółowych informacji 
m.in. o liczbie ludności, strukturze demograficzno-spo-
łecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej 
charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o 
ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Wyniki spisu 
są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki 
publicznej jako baza do budowy operatów losowania do 
dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na pró-
bie. Szczegółowy informator o spisie powszechnym na  
stronie 4.

Plany na rozwój
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Pięć uchwał związanych 
z zagospodarowaniem 
przestrzennym miasta 
podjęli dzierżoniowscy 
radni podczas 
styczniowej sesji.

Cztery z nich dotyczyły 
uchwalenia i zmiany miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, 
jedna zmiany w studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego Dzierżoniowa. 
Na terenie położonym w 
obrębie ulicy Piastowskiej, 
pomiędzy ul. Rzeźniczą a 
Sikorskiego określono zasa-
dy i warunki dla utrzymania 
i rozwoju funkcji mieszkal-
no-usługowej, usług oraz 
zaprojektowano rozwiąza-
nia komunikacyjne dla tego 
obszaru. Wynikiem zatwier-
dzenia zmiany planu doty-
czącego obrębu Batalionów 
Chłopskich, Wierzbowej i 
Żeromskiego jest ustalenie 
rozwiązań komunikacyj-
nych poprawiających sko-
munikowanie istniejących i 
projektowanych podmiotów 
gospodarczych na terenie 
byłych zakładów „Silesia-
na”. Plan związany z obsza-
rem przy ul. Świdnickiej, 
pomiędzy os. Zielonym a 
granicą miasta z Nowizną, 
otwiera nowe tereny pod 
budownictwo jednorodzin-
ne, z dopuszczeniem usług. 
Natomiast plan zagospo-

darowania przestrzennego 
objęty ulicami: Mierniczą, 
Mickiewicza i placem Kon-
stytucji 3 Maja określił za-
sady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego dla 
zabudowy uzupełniającej, 
położonej w bezpośrednim 
sąsiedztwie dawnej „Radio-
budy”. Wprowadzone przez 
radnych zmiany w „Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego Dzierżoniowa” 
umożliwią w rejonie ul. 
Wrocławskiej i Piaskowej 
powstanie nowego osiedla 
domków jednorodzinnych z 
możliwością lokalizowania 

usług towarzyszących.

DWieloletni Plan 
Inwestycyjny

Aktualizowany co roku 
WPI tworzony jest przy 
udziale mieszkańców, któ-
rzy coraz chętniej zgłasza-
ją swoje propozycje zadań, 
jakie należy wykonać. WPI 
to jeden z najważniejszych, 
strategicznych planów mia-
sta. Zawiera on 99 zadań, 
które miasto planuje wy-
konać do 2020 roku. Co-
roczny monitoring polega 
na ocenie każdej inwestycji 
według jednolitego systemu 
punktacji, co pozwala usta-

lić ich hierarchię. Priorytet 
stanowią tu inwestycje, na 
które miasto może pozy-
skać środki zewnętrzne.  

DDzienny Dom Pomocy 
Społecznej

Wprowadzone niższych 
stawek opłat za korzystanie 
z usług Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej to efekt 
wniosków kierowanych w 
tej sprawie do dzierżoniow-
skiego urzędu. Ułatwi to do-
stępność do usług kierowa-
nych do dzierżoniowskich 
seniorów. Korzystający z 
usług DDPS są najczęściej 
świadczeniobiorcami Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, któ-
rych dochód nie przekracza 
lub nieznacznie przekracza 
minimalne kryterium do-
chodowe. Stawki miesięcz-
nych opłat kształtują się 
na poziomie od 5 do 15 zł.  

DKomunikacja, finanse 
i szkoły

W trakcie najdłuższej jak 
do tej pory sesji nowej ka-
dencji radni przyjęli także 
m.in. zmiany w budżecie i 
wieloletniej prognozie fi-
nansowej miasta, zmienili 
zapisy uchwały regulującej 
stawki dotacji dla prowa-
dzonych przez OSiR base-
nów oraz przyjęli Miejski 
Program Rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
na 2011 rok. Szczegóły 
związane z podjętymi 31 
stycznia uchwałami dostęp-
ne są na stronach biuletynu 
informacji publicznej mia-
sta. Kolejna sesja odbędzie 
się 28 lutego. 

Plany na rozwój
4 sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Na zakończenie styczniowych obrad każdy radny odebrał z rąk przewodniczącego Rady 
Miejskiej Andrzeja Wiczkowskiego legitymację

Wanda Ostrowska, zastępca burmistrza Dzierżoniowa, prezentuje szczegóły planów za-
gospodarowania przestrzennego

0000344004   Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Iskra”
0000202053  Stowarzyszenie Pomocy 
Honorowym Dawcom Krwi
0000062210  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zwierząt „Azyl”
0000099206  Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa
0000099446  Stowarzyszenie Obrony 
Bezrobotnych „Godność”
0000103666 Ludowy Klub Sportowy Og-
niwo W Dzierżoniowie
0000157403  Stowarzyszenie „Edukacja I 
Rodzina”
0000179638  Towarzystwo Miast Part-
nerskich Dzierżoniowa
0000202225  Fundacja L.M. Ochrony 
Zdrowia, Kultury i Sportu
0000217528  Towarzystwo Oświatowe 
Ziemi Dzierżoniowskiej
0000230935 Fundacja „Disce Puer”
0000244620  Stowarzyszenie „Pomóżmy 
Realizować Marzenia”
0000274502  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzierżoniowskiego Ekonomika
0000277668  Specjalistyczna Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej
0000311436 Fundacja „Salus Pro Familia”
0000356404  Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
koło w Dzierżoniowie
0000195739 Stowarzyszenie Na Rzecz Re-
montu I Renowacji Zabytkowego Kościoła 
pw. Św. Jerzego
0000084416  „Na Pawłowym Wzgórzu” 
– Stowarzyszenie Klubu Abstynenta
0000301430 Fundacja „ROPUH” – Rozwo-
ju Organizacji Pozarządowych Upowszech-
niających Harcerstwo Imienia Harcmistrza 
Radosława Turzańskiego.
Szczegółowe informacje o sposobie 
przekazywania 1% podatku znajdziesz na 
stronie www.dzierzoniow.pl w zakład-
ce „Informacje”

DZIERŻONIOWSKIE 
ORGANIZACJE, NA KTÓRE 
MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% 

PODATKU WRAZ
Z NUMEREM KRS
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Grażyna Anna Sztark, 
wicemarszałek Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej, 
gościła 17 lutego w 
Dzierżoniowie.

Spotkanie z burmistrzem 
i przewodniczącym dzierżo-
niowskiej rady, do którego 
doszło z inicjatywy senato-
ra Stanisława Jurcewicza, 
było jednym z etapów wizyt 
w dolnośląskich samorzą-
dach. – Moim zamiarem było 
przybliżenie pani marszałek 
rozwiązań stosowanych przez 
dobrze funkcjonujące i rozwi-
jające się dolnośląskie mia-

sta. Wybór Dzierżoniowa był 
więc naturalny w kontekście 
promocji nowoczesnego za-
rządzania – mówi Stanisław 
Jurcewicz.  – Jednym z zadań 
Senatu jest nadzór i koordy-
nacja prac samorządu, dlate-
go chętnie osobiście poznaję 
te, które mogą podzielić się 
swoimi dobrymi praktykami 
– dodała na początku wizyty 
Grażyna Anna Sztark. Wi-
cemarszałek była szczególnie 
zainteresowana wpływem 
dzierżoniowskiej podstre-
fy na gospodarkę miasta, 
sposobem Dzierżoniowa na 

systematyczny rozwój pod-
strefy, rozwiązaniami wpły-
wającymi na jakość obsługi 
klientów. Sporą część wizyty 
poświęcono na rozmowę o 
realizowanym od kilkunastu 
miesięcy  „Programie do-
skonalenia jakości usług 
publicznych w urzędach 
Dolnego Śląska i Małopol-
ski z wykorzystaniem do-
świadczeń Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie”. – Sta-
rałem się wykorzystać okazję 
do promocji Dzierżoniowa i 
pokazania, że warto sięgać 
po mechanizmy zarządzania 

i rozwiązania stosowane w 
takich miastach jak nasze – 
komentuje wizytę burmistrz 
Marek Piorun, który prze-
kazał swojemu gościowi apli-
kację, przygotowaną przez 
miasto przed ubiegłoroczną 
wizytą zagranicznych aseso-
rów oceniających pracę urzę-
du. Burmistrz zaprosił rów-
nież Grażynę Anna Sztark 
na przygotowywaną w tym 
roku konferencję kończącą 
program doskonalenia jako-
ści usług realizowany przez 
27 dolnośląskich i małopol-
skich samorządów.

Wydarzenia

Wicemarszałek Senatu
w Dzierżoniowie

Wicemarszałek Senatu Grażyna Anna Sztark, burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun, senator Stanisław Jurcewicz i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wiczkowski

Józio Papuga chce 
być celebrytą, 
gwiazdą muzyki. Nie 
jest jednak w stanie 
skomponować żadnej 
piosenki mogącej stać 
się hitem. Do tego 
musi znosić szykany 
swego ojca, czołgisty 
w stanie spoczynku, 
który za wszelką cenę 
chce zrobić ze swego 
potomka prawdziwego 
mężczyznę. Ojciec 
szuka dla Józia 
idealnej narzeczonej. 
I znajduje… wysłaną 
przez samego Lucyfera 
Anabelie.

Czy próba złapania 
ludzkiej duszy się powie-
dzie?  „Diabli mnie biorą” 
to satyra na współczesne 
społeczeństwo. Między 
zabawnymi i błyskotliwy-
mi dialogami przewija się 
refleksja o człowieku, dą-
żącym do konsumpcji i jak 
cały świat ogarnięty tą ma-

Zapraszamy do teatru

„Diabli mnie biorą”

Sztukę „Diabli mnie biorą” będzie można obejrzeć w kwietniu w kinoteatrze „Zbyszek”

nią. Jedną z najzabawniej-
szych komedii teatralnych 
mieszkańcy Dzierżoniowa 
będą mogli zobaczyć już w 

kwietniu w kinie „Zbyszek”. 
Premiera sztuki Marka Rę-
bacza odbyła się we wrześ-
niu 2011 roku. Na scenie 

błyszczą Olaf Lubaszenko, 
Krzysztof Kiersznowski i 
Monika Buchowiec i Bar-
tosz Turzyński.

Rada Miejska przyjęła 
podczas styczniowej 
sesji roczny program 
pracy komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna jest 
jedyną, której obowiązek 
powołania reguluje ustawa 
o samorządzie, natomiast 
przyjmowanie uchwałą 
rocznych programów pracy 
wynika ze statutu Dzier-
żoniowa. – To właśnie do 
Komisji Rewizyjnej nale-
ży kontrola działalności 
burmistrza oraz jednostek 
organizacyjnych i jedno-
stek pomocniczych gminy, 
opiniowanie wykonania 
budżetu i występowanie z 
wnioskiem do rady w spra-
wie udzielenia burmistrzo-
wi absolutorium – mówi 
przewodniczący dzierżo-
niowskiej rady Andrzej 
Wiczkowski. Komisja re-
wizyjna może także badać i 
oceniać materiały z kontroli 
burmistrza lub gminnych 
jednostek organizacyjnych, 
dokonanych przez inne 
podmioty kontroli i w ra-
zie potrzeby wnioskować o 
przeprowadzenie kontroli 
np. przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową czy Najwyż-
szą Izbę Kontroli. Człon-
kami dzierżoniowskiej 
Komisji Rewizyjnej są: 
Grażyna Juraszek (prze-
wodnicząca), Adam Ba-
giński, Roman Bukowski, 
Ewa Florczak, Paweł Ko-
walski, Wanda Kunecka 
oraz Mieczysław Sojka. 

Stałe posiedzenia komisji są 
jawne i odbywają się raz w 
miesiącu, we wtorki poprze-
dzające sesje Rady Miej-
skiej, o godzinie 16.00. 

Plan pracy Komisji Re-
wizyjnej w 2011 roku:
Marzec – realizacji Progra-
mu Ochrony Środowiska 
(zanieczyszczenie powie-
trza);
Kwiecień – kontrola ścią-
galności podatków w 2010 
roku;
Maj – prace związane z se-
sją absolutoryjną: ocena rea-
lizacji budżetu, rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2010 rok, przyję- 
cie wniosku w sprawie ab-
solutorium dla burmistrza 
Dzierżoniowa;
Czerwiec – kontrola funk-
cjonowania Ośrodka Po-
mocy Społecznej dotycząca 
realizacji zadań własnych 
gminy za 2010 rok;
Sierpień – kontrola wydat-
ków Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w 
2010 roku;
Wrzesień – kontrola Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji pod 
kątem remontu targowiska;
Październik – kontrola bur-
mistrza z realizacji umów 
na cząstkowe remonty dróg, 
chodników i parkingów na 
terenie miasta;
Listopad – kontrola burmi-
strza z realizacji wybranych 
inwestycji miejskich;
Grudzień – prace nas two-
rzeniem budżetu miasta.

Praca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Kontrole 
w 2011 roku



�

MARZEC 2011redaguje Rafał Pilśniak, tel. 74 645 08 18      e-mail: rzecznik@um.dzierzoniow.pl   www.dzierzoniow.pl

W marcu pracę rozpoczną 
rachmistrzowie 
zatrudnieni przy 
przeprowadzeniu 
w tym roku spisu 
powszechnego.

Pierwszym zadaniem 
rachmistrzów będzie wy-
konanie obchodu przedspi-
sowego polegającego na 
weryfikacji i uzupełnieniu 
bazy adresowej. W tym cza-
sie rachmistrzowie nie będą 
wchodzić do mieszkań. Każ-
da z pracujących przy spisie 
osób posiadać będzie w wi-
docznym miejscu specjalny 
identyfikator ze zdjęciem. 
W terenie będzie pracowało 
osiemnastu rachmistrzów: 
Natalia Kardasiewicz, Ju-
styna Długosz, Agniesz-
ka Jedyńska, Agnieszka 
Długosz, Jolanta Smaga, 

Marcin Krzemiński, Rafał 
Mieszko, Kinga Kamińska, 
Marzena Koczy, Elżbie-
ta Kusiak, Magdalena 
Rudnicka – Łoś, Marta 
Cichańska, Barbara Jaś-
nic–Iłowiecka, Aneta Ko-
łodziej, Aneta Jurczenko, 
Łukasz Błaszczak, Piotr 
Misztal, Agnieszka Ko-
żuch. Obchód przedspisowy 
potrwa od 1 do 17 marca. 
Szczegółowe informacje o 
spisie powszechnym znajdą 
Państwo na stronie www.
dzierżoniów.pl. Odwiedza-
jąc portal informacyjny mia-
sta można się dowiedzieć 
m.in. o tym kogo obejmuje 
spis, o co będą pytać rach-
mistrzowie i na jakie pyta-
nie nie mamy obowiązku 
odpowiadać. Zachęcamy do 
odwiedzenia strony.  

Od 1 kwietnia do 
30 czerwca potrwa 
Narodowy Spis 
Powszechny. Dostarcza 
on szczegółowych 
informacji m.in. o liczbie 
ludności, strukturze 
demograficzno-
społecznej i zawodowej, 
a także o społeczno-
ekonomicznej 
charakterystyce 
gospodarstw domowych 
i rodzin oraz o ich 
zasobach i warunkach 
mieszkaniowych. 

Tegoroczny spis będzie 
pierwszym od czasu, kiedy 
Rzeczpospolita Polska stała 
się państwem członkowskim 
Unii Europejskiej, dlatego 
szczególną wagę przykłada 
się do pozyskania wiedzy na 
temat zmian zachodzących 
w procesach demograficz-
nych i społecznych, m.in. z 
uwagi na wzmożone migra-
cje ludności po wstąpieniu 
do Unii Europejskiej. Wyni-
ki spisu są wykorzystywane 
bezpośrednio dla potrzeb 
statystyki publicznej jako 
baza do budowy operatów 
losowania do dalszych ba-
dań reprezentacyjnych pro-
wadzonych na próbie go-
spodarstw domowych.

Większość danych ze-
brana zostanie z wykorzy-
staniem danych z systemów 
administracyjnych. Czyli in-
formacji o nas samych i na-
szym stanie majątku dostar-
czy GUS-owi administracja 
publiczna, dostawcy ener-
gii, gazu, czy Internetu. Do-
tychczas w praktyce spisów 
powszechnych jedynie oko-

ło 20 procent danych pocho-
dziło właśnie z systemów 
administracyjnych. Resztę 
uzyskiwano przy pomocy 
ankiet. Teraz proporcje te 
zostaną odwrócone. Ostatni 
Narodowy Spis Powszech-
ny odbył się osiem lat temu. 

DKogo obejmie spis?
• osoby stale zamieszkałe 

i czasowo przebywające w 
mieszkaniach, budynkach, 
obiektach i pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami; 

• mieszkania i budynki, w 

których znajdują się miesz-
kania, oraz zamieszkane 
obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszka-
ne pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami;

• osoby niemające miej-
sca zamieszkania.

DNie chcesz 
rachmistrza? Internet!

Tegoroczny spis po-
wszechny będzie pierwszym, 
w którym oprócz wywiadu 
bezpośredniego wykorzy-
stany zostanie Internet. Jeśli 
nie życzą sobie Państwo do-
mowej wizyty rachmistrza, 
pomiędzy 1 kwietnia a 16 
czerwca trzeba zalogować 
się na stronie internetowej 
i po wykonaniu procedury 
uwierzytelniającej uzyskać 
dostęp do formularza elek-
tronicznego. Można na nim 
pracować przez 14 dni od 
pierwszego zalogowania.

DEtapy spisu 
powszechnego

Wybrani w każdych 
gminach rachmistrzowie 
przeprowadzą w marcu (1-
17.03) obchody obwodów 
spisowych. W ich trakcie 
zweryfikują i jeśli zajdzie 
taka potrzeba, uzupełnią 
dane. Od 1 kwietnia do 16 
czerwca potrwa samospis 
internetowy. W kolejnym 
etapie, od 8 kwietnia do 30 

czerwca, telefonicznie spis 
będą przeprowadzać ankie-
terzy. W tym samym okresie 
bezpośrednie wywiady będą 
przeprowadzać rachmistrzo-
wie spisowi. Między 15 a 16 
kwietnia rachmistrze będą 
też starali się spisywać bez-
domnych. W pierwszej de-
kadzie lipca, na specjalnie 
wylosowanej, reprezenta-
tywnej próbie respondentów 
GUS przeprowadzi telefo-
niczne ankiety potwierdza-
jące dane przekazane pod-
czas właściwego spisu.

DObowiązek udzielania 
odpowiedzi

Osoby objęte spisem 
oraz spisem próbnym i kon-
trolnym zobowiązane są do 
udzielania ścisłych, wy-
czerpujących i zgodnych z 
prawdą odpowiedzi na py-
tania zawarte w formularzu.  
Wyjątek stanowią dane o 
pozostawaniu w związku 
nieformalnym; wyznaniu, 
liczby żywo urodzonych 
dzieci oraz planów prokrea-
cyjnych. Można ich udzielać 
na zasadzie dobrowolności. 
Do udzielenia odpowiedzi 
o osobach małoletnich zo-
bowiązane są pełnoletnie 
osoby, wspólnie z nimi za-
mieszkałe. Do udzielenia 
odpowiedzi o osobach nie-
obecnych obowiązane są 
pełnoletnie osoby. 

O co pytają rachmistrzowie?
W spisie powszechnym będą zebrane 
dane z następujących tematów badaw-
czych:
1) stan i charakterystyka demograficzna 
ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne i zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości 
narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła 
lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów 
mieszkaniowych (mieszkania i budynki). 
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