
Arkusz informacyjny dotyczący spisu ludności AFT 

Pomoc w zagwarantowaniu dokładności spisu ludności jest jedną z najważniejszych rzeczy,  
jakie mogą zrobić członkowie AFT, aby pomóc swoim społecznościom. 

Dlaczego spis ludności jest ważny? 

Liczba przedstawicieli: Co 10 lat prowadzony jest spis wszystkich mieszkańców. Liczba ta 
decyduje o przedstawicielstwie w Kongresie oraz podziale na dystrykty w przypadku urzędów 
federalnych, stanowych i lokalnych na kolejne 10 lat. 

 
Finansowanie: Liczba ludności w ramach spisu decyduje o przydziale 700 miliardów dolarów w 
postaci federalnych funduszy stanom i miejscowościom, w tym środków w ramach Tytułu I, 
Krajowego Programu Żywności dla Szkół oraz specjalnych grantów edukacyjnych, na kolejne 10 
lat. 

 
Informacje: Dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia spisu ludności wykorzystuje się  
do planowania i przydziału zasobów (np. miasta wykorzystują dane o liczbie dzieci przy 
planowaniu rozmieszczenia szkół, parków, bibliotek itp.). 
 
 
Kogo obejmuje spis? 
 
W spisie należy uwzględnić wszystkie osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych — 
obywateli, osoby z prawem stałego pobytu niebędące obywatelami oraz imigrantów 
nieposiadających dokumentów. 
 
 
Kiedy odbywa się spis? 
 
W marcu 2020 r. do gospodarstw domowych zostaną wysłane instrukcje dotyczące wypełniania 
spisu ludności online. 
 
W kwietniu 2020 r. do gospodarstw domowych, które nie wypełniły spisu ludności online, 
zostanie wysłany papierowy formularz spisu ludności z instrukcjami dotyczącymi wysyłki pocztą 
tradycyjną. 
 
W maju 2020 r. w gospodarstwach domowych, które nie wypełniły formularza spisu ludności, 
odbędzie się wizyta domowa. 
 
 
Czy spis ludności zawiera pytanie o obywatelstwo? Czy osoby niebędące obywatelami 
powinny wypełnić formularz? 
 



W spisie ludności NIE ma pytania o obywatelstwo. 
 
Wykorzystywanie informacji pozyskanych za pośrednictwem formularza spisu ludności do celów 
innych niż dokładny pomiar ludności stanowi przestępstwo federalne. Osoby prowadzące spis 
ludności nie mogą prosić o pieniądze, podanie numerów ubezpieczenia społecznego ani  
o żadnego rodzaju dane finansowe. 
 
Przepisy prawa wymagają, aby każde gospodarstwo domowe wypełniło formularz spisu 
ludności, co obejmuje osoby niebędące obywatelami.  
 
 
Jak mogę pomóc w ustaleniu liczby mojej społeczności? 
 
Podziel się informacjami na temat znaczenia spisu ludności dla finansowania  
i przedstawicielstwa w rządzie. 
 
Uwzględnij spis ludności w swoim programie nauczania, np. przy pomocy materiałów 
„Udostępnij lekcję” AFT oraz materiałów „Statystyka w szkole” Biura Spisu Ludności.   
 
Wyjaśnij, że każde gospodarstwo domowe jest zobowiązane do wypełnienia formularza spisu 
ludności i że jest to bezpieczne. 
 
Nawiąż kontakt z miejscową Komisją ds. Realizacji Spisu Ludności; są to partnerskie społeczności 
pracujące na rzecz zagwarantowania dokładności spisu ludności. 
 
Wywieś plakaty dotyczące spisu ludności w miejscu pracy, uwzględnij informacje dotyczące 
spisu ludności w szkolnym i klasowym biuletynie oraz udostępnij ulotki rodzinom w holach  
i klasach. 
 
Zaproponuj rodzinom i członkom społeczności skorzystanie ze szkolnych komputerów w celu 
wypełniania spisu ludności.  
 
 
 
 
 


