Dlaczego pytamy
Spis Ludności 2020 jest łatwy, a pytania są proste.
Odpowiedzi na pytania zawarte w spisie mają nam przybliżyć obraz ludności. Wyniki uzyskane
w Spisie Ludności decydują o Twoim wpływie na rząd, o wysokości funduszy, jakie otrzyma
Twoja społeczność, a także o jej planach na przyszłość.

Udzielając odpowiedzi w Spisie Ludności, pomagasz:

określić liczbę
miejsc w Kongresie
przysługujących
przedstawicielom
Twojego stanu

dostarczyć informacji
wskazujących, jak co
roku rozdzielać fundusze
federalne w wysokości ponad
675 miliardów dolarów między
stany i społeczności

tworzyć miejsca pracy,
prowadzić gospodarkę
mieszkaniową, umożliwiać
przygotowanie na wypadek
sytuacji kryzysowych, budować
szkoły, drogi i szpitale

W Spisie Ludności 2020 będziemy pytać
o następujące informacje:
Liczba osób pod danym adresem

Właściciel/Najemca

Pytanie to zadajemy, aby uzyskać dokładną
liczbę osób mieszkających pod każdym
adresem w Dniu Spisu Ludności – 1 kwietnia
2020 r. W każdej dekadzie wyniki spisu
ludności są podstawą do ustalenia liczby
miejsc w Kongresie przysługujących
każdemu stanowi. Urzędnicy stanowi i lokalni
na podstawie danych ze spisu ludności
wyznaczają granice okręgów wyborczych
na potrzeby wyborów do Kongresu Stanów
Zjednoczonych i legislatur stanowych oraz
granice okręgów szkolnych.

Pytamy, czy dom jest własnością czy
też jest wynajmowany, aby opracować
dane statystyczne dotyczące własności
i wynajmu nieruchomości. Liczby dotyczące
własności domów służą za wskaźnik krajowej
gospodarki i pomagają w administrowaniu
programami mieszkaniowymi oraz
w decyzjach dotyczących planowania.

Wszystkie dodatkowe osoby
zamieszkujące lub przebywające
pod danym adresem
Naszym celem jest policzenie osób raz – i tylko
raz – we właściwym miejscu, pod adresem,
pod którym mieszkają w Dniu Spisu Ludności.
Dlatego też zadajemy to pytanie – chcemy
mieć pewność, że policzony zostanie każdy,
kto mieszka pod danym adresem.
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Numer telefonu
Pytamy o numer telefonu na wypadek
konieczności skontaktowania się
z respondentem. Nigdy nie udostępniamy
numerów i kontaktujemy się tylko
w oficjalnych sprawach prowadzonych
przez Urząd Spisu Ludności.

Imię i nazwisko
Pytamy o imiona i nazwiska, aby mieć
pewność, że wszyscy w gospodarstwie
domowym zostali policzeni. Pomaga nam
to również prowadzić rejestry rodowe.
Podanie imienia i nazwiska każdej osoby
w gospodarstwie domowym pomaga
respondentom uwzględnić wszystkich
jego członków, zwłaszcza w dużych
gospodarstwach domowych, w których
respondent może zapomnieć, kto został
policzony, a kto nie.

Płeć
Pytamy o płeć każdej osoby w celu
opracowania danych statystycznych
dotyczących kobiet i mężczyzn. Uzyskane
w spisie ludności dane dotyczące płci
wykorzystywane są do planowania
i przyznawania funduszy na programy
rządowe, a także do oceny innych programów
rządowych i regulacji tak, aby równo
i sprawiedliwie zaspokajały one potrzeby
kobiet i mężczyzn. Te dane statystyczne służą
także za podstawę do egzekwowania praw,
przepisów i regulacji przeciwdziałających
dyskryminacji w programach rządowych
i w społeczeństwie.

Wiek i data urodzenia
Pytamy o wiek i datę urodzenia, aby poznać
liczebność i cechy charakterystyczne różnych
grup wiekowych i przedstawić inne dane
według wieku. Agencje lokalne, stanowe,
plemienne i federalne korzystają z danych
dotyczących wieku przy planowaniu
i finansowaniu programów rządowych, które
zapewniają pomoc lub usługi dla konkretnych
grup wiekowych, takich jak dzieci, osoby
dorosłe w wieku produkcyjnym, kobiety
w wieku rozrodczym lub osoby starsze.
Te dane statystyczne pomagają także
w egzekwowaniu praw, przepisów i regulacji
przeciwdziałających dyskryminacji ze
względu na wiek w programach rządowych
i w społeczeństwie.

Więcej informacji na stronie:
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Pochodzenie latynoskie lub
hiszpańskie
Pytamy, czy osoba ma pochodzenie
latynoskie lub hiszpańskie, aby opracować
dane statystyczne dotyczące tej grupy
etnicznej. Dane zebrane dzięki temu pytaniu
potrzebne są agencjom federalnym w celu
monitorowania przestrzegania przepisów
antydyskryminacyjnych, takich jak Ustawa
o prawach do głosowania czy Ustawa
o prawach obywatelskich.

Rasa
Pytamy o rasę osoby, aby opracować dane
statystyczne dotyczące ras i zaprezentować
inne statystyki według grup rasowych.
Dane zebrane dzięki temu pytaniu
potrzebne są agencjom federalnym w celu
monitorowania przestrzegania przepisów
antydyskryminacyjnych, takich jak Ustawa
o prawach do głosowania czy Ustawa
o prawach obywatelskich.

Czy dana osoba mieszka lub
przebywa w innym miejscu
Naszym celem jest policzenie osób raz –
i tylko raz – we właściwym miejscu, pod
adresem, pod którym mieszkają w Dniu Spisu
Ludności. Dlatego też zadajemy to pytanie –
chcemy uniknąć dwukrotnego liczenia tych
samych osób pod różnymi adresami.

Stopień pokrewieństwa
Pytamy o stopień pokrewieństwa każdej
osoby w gospodarstwie domowym z jedną
główną osobą, aby opracować szacunkowe
dane o rodzinach, gospodarstwach
domowych i innych grupach. Dane dotyczące
stopnia pokrewieństwa wykorzystywane są
do planowania i finansowania programów,
które zapewniają fundusze lub usługi dla
rodzin, osób samotnie mieszkających
lub samotnie wychowujących dzieci,
dziadków mieszkających z wnukami lub
innych gospodarstw kwalifikujących się do
dodatkowej pomocy.

