
2020CENSUS.GOV

Śledź nas na
@uscensusbureau

Więcej informacji na:

D-FS-GP-EN-022 13 kwietnia 2020 R.

Działania Spisu Ludności 2020 
Modyfikacje Spowodowane 
przez COVID-19
Trwa Spis Ludności 2020 i coraz więcej gospodarstw domowych w całej Ameryce udziela codziennie 
odpowiedzi. W trakcie całego procesu zbierania danych, kontynuowane będzie samodzielne 
udzielanie odpowiedzi online, przez telefon lub wysyłanych pocztą. W świetle wybuchu pandemii 
COVID-19, Urząd Spisu Ludności USA modyfikuje działania w ramach Spisu Ludności 2020, aby:

• Chronić zdrowie i bezpieczeństwo ludności amerykańskiej oraz pracowników  
Urzędu Spisu Ludności.

• Wprowadzać w życie wskazówki władz federalnych, stanowych (state) i lokalnych,  
dotyczące COVID-19.

• Zapewnić pełne i dokładne policzenie członków każdej społeczności. 

Na podstawie zmodyfikowanego planu operacyjnego Spisu Ludności 2020, działania w terenie 
rozpoczęłyby się ponownie po 1 czerwca 2020 r., kiedy lokalne biura spisu ludności (area census 
offices) zaczną przywracać pełną operacyjność personelu. Działania wymagające kontaktów 
osobistych, w tym zliczanie, prace biurowe i przetwarzanie danych, będą wykonywane 
z uwzględnieniem najnowszych wytycznych wydanych przez władze, w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa personelu i ogółu ludności.

Działanie/Operacja Oryginalny Harmonogram NOWY HARMONOGRAM

Faza Odpowiedzi Samodzielnych

W trakcie całego procesu zbierania danych, 
kontynuowane jest samodzielne udzielanie 
odpowiedzi online, przez telefon lub 
wysyłanych pocztą. 

12 marca–31 lipca 12 marca–31 października

Kwatery Zbiorowe (e-Response i Zliczanie 
w wersji papierowej)

Wiele kwater zbiorowych zaczęło już 
odpowiadać za pomocą opcji zliczania 
odpowiedzi e-response.

2 kwietnia–5 czerwca 2 kwietnia–3 września
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Odległe Rejony Alaski

Wczesne działania prowadzone w celu 
dotarcia do rejonów Alaski, do których 
trudno byłoby dotrzeć w późniejszej 
porze roku i z których populacja 
wyjeżdża, aby prowadzić inną działalność. 
Działania będą w większości ukończone 
zgodnie z oryginalnie zaplanowanym 
harmonogramem, choć w niektórych 
rejonach z całoroczną populacją, zliczanie 
odbędzie się wtedy, kiedy będzie to 
bezpieczne. 

21 stycznia–30 kwietnia Orientacyjnie  
21 stycznia–19 czerwca,  
lecz może być potrzebny 
dalszy przegląd i 
koordynacja

Szczyt Działalności Biur Terenowych 

Kierownictwo i personel rozpoczynają 
działania administracyjne, szkoleniowe i 
zapewniające obsadę oraz wsparcie dla 
szczytowej fazy działań w ramach zbierania 
danych. Obejmuje to dobór i zatrudnienie 
personelu terenowego. 

1 marca 1 czerwca

Aktualizacja/Doręczenie—Stany 
Kontynentalne

Ankieterzy spisu zostawią zaproszenia 
do udzielenia odpowiedzi oraz 
kwestionariusze w wersji papierowej 
pod frontowymi drzwiami 5 milionów 
gospodarstw domowych na terenie 
stanów kontynentalnych, aktualizując przy 
tym adresy. 

15 marca–17 kwietnia 13 czerwca–9 lipca

Aktualizacja/Doręczenie—Portoryko

Operacja Aktualizacja/Doręczenie we 
Wspólnocie Portoryko, wśród około 1,7 
miliona gospodarstw domowych, będzie 
oddzielnie koordynowana. 

15 marca–17 kwietnia Potrzebny dalszy 
przegląd i koordynacja 
z zewnętrznymi 
partnerami i wspólnikami. 

Aktualizacja/Zliczanie

Ankieterzy spisu prowadzą wywiady 
w około 2 000 gospodarstw domowych 
w odległych rejonach północnej części 
stanu Maine i południowo-wschodniej 
Alaski.

16 marca–30 kwietnia 14 czerwca–29 lipca
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Działania Następcze Przy Braku 
Odpowiedzi (NRFU) 

Ankieterzy spisu przeprowadzą osobiście 
wywiady w gospodarstwach domowych.

13 maja–31 lipca 11 sierpnia–31 
października

Osobiste Zliczanie w Kwaterach Zbiorowych

Zliczanie w kwaterach zbiorowych, 
stanowiące część wysiłków w ramach 
zliczania w kwaterach zbiorowych 
prowadzonego osobiście, rozpocznie się 
w lipcu.

2 kwietnia–5 czerwca 1 lipca–3 września

Zliczanie na Podstawie Usług

Współpracujemy z dostawcami usług 
w jadłodajniach, schroniskach i pojazdach 
regularnie rozwożących żywność w celu 
policzenia osób, które obsługują.

30 marca–1 kwietnia Potrzebny dalszy 
przegląd i koordynacja 
z zewnętrznymi 
partnerami i wspólnikami. 

Mobilna Pomoc w Wypełnianiu 
Kwestionariusza

Pracownicy Urzędu Spisu Ludności 
udzielają pomocy przy odpowiadaniu online 
w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie 
(imprezy, sklepy spożywcze itp.).

30 marca–31 lipca Potrzebny dalszy 
przegląd i koordynacja 
z zewnętrznymi 
partnerami i wspólnikami. 

Liczenie Osób Doświadczających 
Bezdomności na Otwartej Przestrzeni

Ankieterzy spisu liczą osoby pod mostami, 
w parkach, w obiektach otwartych 
całodobowo itp.

1 kwietnia Potrzebny dalszy 
przegląd i koordynacja 
z zewnętrznymi 
partnerami i wspólnikami. 

Zliczanie w Przejściowych Miejscach 
Zamieszkania

Ankieterzy spisu liczą osoby przebywające 
na kempingach, parkingach pojazdów 
rekreacyjnych (RV), przystaniach i hotelach, 
jeżeli nie mieszkają zwykle gdzie indziej.

9 kwietnia–4 maja Orientacyjnie  
3 września–28 września, 
lecz może być wymagany 
dalszy przegląd i 
koordynacja. 
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Przetwarzanie Zliczeń Rozdziałów

Po ukończeniu działań związanych ze 
zbieraniem danych, eksperci Urzędu 
Spisu Ludności uruchamiają programy 
i przeglądają otrzymane dane, w celu 
usunięcia duplikatów odpowiedzi, określenia 
końcowego statusu lokali mieszkalnych, 
uzupełnienia brakujących danych 
dotyczących liczebności gospodarstw 
domowych w lokalach mieszkalnych i 
sfinalizowania całości zbioru danych do 
uwzględnienia w aktach zliczeń rozdziałów.

31 lipca 2020 r.– 
31 grudnia 2020 r.

31 października 2020 r.– 
30 kwietnia 2021 r.

Przetwarzanie Danych dot. Zmian Granic 
Okręgów Wyborczych 

Eksperci Urzędu Spisu Ludności 
uruchamiają programy i przeglądają 
dane, w celu uzupełnienia brakujących 
danych demograficznych dla każdego 
gospodarstwa domowego, uruchamiają 
programy prywatności różnicowej dla 
zapewnienia poufności oraz programy 
zestawień tabelarycznych dostarczane 
każdemu stanowi (state).

1 stycznia 2021 r.– 
30 marca 2021 r.

1 maja 2021 r.– 
31 lipca 2021 r.

Dostarczenie Zliczeń Rozdziałów do 
Prezydenta

Na mocy prawa, Urząd Spisu Ludności 
dostarczy liczbę całkowitą populacji 
każdego stanu (state), określającą ilość 
miejsc przysługujących stanowi w Izbie 
Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. 

Do 31 grudnia Dostarczenie do 30 
kwietnia 2021 r.

Prezydent Dostarcza Zliczenia Rozdziałów 
do Kongresu. 

W terminie 7 dni od 
rozpoczęcia sesji 
legislacyjnej lub około 
10-20 dni po otrzymaniu.

W terminie 14 dni od 
otrzymania.

Dostarczenie Stanom (State) Wyników 
Zliczania dot. Zmian Granic Okręgów 
Wyborczych

Na mocy prawa, Urząd Spisu Ludności 
dostarczy lokalne wyniki zliczania potrzebne 
każdemu stanowi (state) do dokonania 
ustawowych zmian granic okręgów 
wyborczych.

Do 1 kwietnia 2021 r. Dostarczenie do 31 lipca 
2021 r.


