Spis Ludności 2020
w zarysie

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY
2018

Policzenie każdego raz – i tylko raz – we właściwym miejscu.

Wysłanie pytań
Spisu Ludności 2020
do Kongresu do
31 marca 2018 r.

Urząd Spisu Ludności USA to największa agencja władz federalnych
zajmująca się statystyką. Dokładamy starań, by dostarczać
aktualnych faktów i danych liczbowych o mieszkańcach, miejscach
i gospodarce Ameryki. Prawo federalne chroni poufność wszelkich
odpowiedzi zbieranych przez Urząd Spisu Ludności.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga liczenia, czyli
przeprowadzania spisu ludności USA co 10 lat.

Kompleksowy test
spisu ludności
w 2018 r.

Otwarcie na potrzeby
Spisu Ludności
2020 sześciu biur
regionalnych oraz
40 biur lokalnych

2019

Rozpoczęcie działań
partnerskich
Ustanowienie Komisji
ds. Pełnego Spisu
(Complete Count
Committees)
Aktualizacja listy
adresowej osobiście
przez ankieterów spisu
Otwarcie pozostałych
248 lokalnych biur
spisu ludności

2020
Spis ludności dostarcza informacji istotnych dla Ciebie i Twojej
społeczności.

Ludność zaczyna
udzielać odpowiedzi
(online, telefonicznie,
przez pocztę)

•• Określa, ilu przedstawicieli w Kongresie będzie miał każdy stan
i stanowi podstawę do zmiany granic okręgów wyborczych.
Dane liczbowe do zmiany granic okręgów wyborczych zostaną
przesłane do stanów do 31 marca 2021 r.

Dzień Spisu Ludności —
1 kwietnia 2020 r.
Wizyty ankieterów spisu
w gospodarstwach
domowych, które nie
udzieliły odpowiedzi

•• Dane statystyczne ze spisu ludności są istotne dla społeczności
– na ich podstawie mogą one planować rozmaite projekty na
potrzeby mieszkańców, takie jak budowa nowych dróg i szkół
czy zapewnianie pomocy w nagłych wypadkach.

Wysłanie zliczeń
rozdziałów do
Prezydenta USA do
31 grudnia 2020 r.

•• Firmy wykorzystują dane ze spisu ludności, by zdecydować,
gdzie chcą otworzyć sklepy.
Co roku władze federalne rozprowadzają ponad 675 mld dolarów
wśród stanów i społeczności w oparciu o dane Urzędu Spisu
Ludności.
W 2020 r. wdrożymy nową technologię, by jeszcze bardziej
ułatwić udzielanie odpowiedzi w spisie ludności. Po raz pierwszy
będzie można odpowiedzieć online, telefonicznie oraz przez
pocztę. Użyjemy danych, których respondenci już udzielili, aby
ograniczyć kolejne wizyty. Tworzymy także dokładną listę adresów
i automatyzujemy nasze działania w terenie – zawsze przy tym
zachowując poufność i bezpieczeństwo danych respondentów.
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Rozpoczęcie kampanii
reklamowej w styczniu
2020 r.

2021

Przesłanie danych
liczbowych będących
podstawą do zmiany
granic okręgów
wyborczych do stanów
do 31 marca 2021 r.

Zarys programów Urzędu
Spisu Ludności
SPISY LUDNOŚCI
•• Spis dziesięcioletni to dokonywane raz na dekadę zliczanie
populacji i gospodarstw domowych we wszystkich 50 stanach,
Dystrykcie Kolumbii, Portoryko i na Obszarach Wyspiarskich.
Wyniki spisu są podstawą do ustalenia liczby przedstawicieli
każdego stanu w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
i służą do wyznaczenia granic okręgów wyborczych w wyborach
do Kongresu Stanów Zjednoczonych i legislatur stanowych.
Na podstawie uzyskanych wyników agencje federalne co roku
rozdzielają ponad 675 mld dolarów z budżetu federalnego.
•• Spis gospodarczy co 5 lat gromadzi informacje dotyczące
gospodarki krajowej, dostarczając istotnych danych statystycznych
praktycznie o każdej branży i obszarze geograficznym kraju.
•• Spis samorządów co 5 lat dostarcza kompleksowych danych
o 90 tys. samorządów stanowych i lokalnych w kraju.

ANKIETY
•• Amerykańska Ankieta Społecznościowa (American Community
Survey, ACS) to prowadzona stale ankieta krajowa badająca co
roku ok. 3,5 mln adresów, która dostarcza cennych informacji
o ludności i warunkach mieszkaniowych. ACS jest jedynym źródłem
porównywalnych informacji wysokiej jakości o członkach wszystkich
naszych społeczności. Dane te pokazują, jak wygląda i jak się zmienia
populacja USA. Dane uzyskane z ACS służą do oceny trendów
w przeszłości i teraźniejszości oraz do planowania na przyszłość.
•• Ankiety demograficzne dostarczają informacji o dochodach,
poziomie ubóstwa, edukacji, ubezpieczeniu zdrowotnym, warunkach
zamieszkania, wiktymizacji kryminalnej, korzystaniu z komputerów
i wielu innych kwestiach.
•• Ankiety gospodarcze przeprowadzane są co miesiąc, co kwartał
i co rok. Obejmują one wybrane sektory amerykańskiej gospodarki
i wzbogacają spis gospodarczy o częściej uzyskiwane informacje
o naszej dynamicznej gospodarce. Na podstawie tych ankiet
sporządza się corocznie ponad 400 raportów ekonomicznych,
w tym główne wskaźniki gospodarcze.
•• Ankiety sponsorowane to badania demograficzne i ekonomiczne,
które przeprowadzamy dla innych agencji rządowych. Należą
do nich: Bieżąca Ankieta Populacji (Current Population Survey),
Ogólnokrajowa Ankieta Zdrowotna (National Health Interview
Survey) i Ogólnokrajowa Ankieta Absolwentów Uczelni (National
Survey of College Graduates).
Więcej informacji podano na stronie: census.gov.
Śledź nas: @uscensusbureau
Skontaktuj się z nami:
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Twoje dane są chronione
przez prawo
Prawo wymaga, by Urząd Spisu
Ludności zachował poufność
informacji i używał odpowiedzi
respondentów wyłącznie
do opracowania danych
statystycznych. Nie możemy
publikować Twoich odpowiedzi
w żadnej formie, która
pozwoliłaby Cię zidentyfikować.
Nigdy nie udostępnimy Twoich
danych służbom imigracyjnym,
takim jak ICE, organom ścigania,
takim jak FBI i policja, ani nie
pozwolimy, by zostały one użyte
w celu ustalenia, czy przysługuje
Ci prawo do korzystania ze
świadczeń rządowych.

Nasza misja
Być wiodącą w kraju instytucją
dostarczającą wysokiej jakości
danych o ludności i gospodarce
kraju.

Nasza wizja
Być wiarygodnym źródłem
aktualnych i istotnych informacji
statystycznych oraz liderem
informacji opartych na danych.

Historia spisu ludności
Przeprowadzenie pierwszego
dziesięcioletniego spisu
ludności zarządził Thomas
Jefferson w 1790 r. Zgodnie
z wymogami Konstytucji Stanów
Zjednoczonych od tamtego czasu
spis ludności przeprowadza
się co 10 lat. W 1840 r. na
mocy Ustawy o spisie ludności
utworzono centralne Biuro
Spisu Ludności – Census Office.
W 1902 r. Biuro Spisu Ludności
zostało stałą organizacją
w ramach Departamentu Spraw
Wewnętrznych (Department of
the Interior). Po roku jego nazwę
zmieniono na Urząd ds. Spisu
Ludności - Bureau of the Census,
a samą jednostkę przeniesiono
do nowego Departamentu
Handlu i Pracy (Department
of Commerce and Labor).

