
Jak będziemy zapraszać do 
udziału w Spisie Ludności 2020?
Prawie każde gospodarstwo domowe otrzyma zaproszenie do udziału w Spisie Ludności 
2020 – zostanie ono doręczone przez listonosza lub ankietera spisu ludności.

95% gospodarstw domowych
otrzyma zaproszenia do udziału w spisie 
ludności pocztą tradycyjną. 

Blisko 5% gospodarstw 
domowych
otrzyma zaproszenie do 
udziału w spisie ludności od 
ankietera spisu ludności. Na 
obszarach tych większość 
gospodarstw domowych może 
nie otrzymywać korespondencji 
na adres swojego domu 
(np. gospodarstwa domowe 
korzystające ze skrytek 
pocztowych lub tereny 
niedawno nawiedzone przez 
klęski żywiołowe).

Niecały 1% 
gospodarstw 
domowych – 
zamiast otrzymać 
zaproszenie do 
samodzielnego udzielenia 
odpowiedzi – zostanie 
policzony przez ankietera 
spisu ludności. Działania 
takie podejmujemy 
w rejonach bardzo odległych, 
takich jak północna część 
stanu Maine czy odległe 
części stanu Alaska, oraz 
na wybranych obszarach 
zamieszkiwanych przez 
Indian, na których jesteśmy 
proszeni o policzenie przez 
naszego pracownika.

Uwaga: Mamy specjalne procedury liczenia osób niemieszkających 
w gospodarstwach domowych, np. studentów mieszkających 
w zakwaterowaniu uniwersyteckim, mieszkańców domów opieki 
lub ludzi doświadczających bezdomności.
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Co będzie zawierać korespondencja 
Gdy będzie zbliżał się czas udzielenia 
odpowiedzi, większość gospodarstw domowych 
otrzyma zaproszenie pocztą. Każde gospodarstwo 
domowe może udzielić odpowiedzi online, 
telefonicznie lub korzystając z poczty tradycyjnej. 

W zależności od prawdopodobieństwa udzielenia 
odpowiedzi online w Twoim regionie otrzymasz 
albo zaproszenie do udzielenia odpowiedzi online, 
albo zaproszenie z dołączonym kwestionariuszem 
w wersji papierowej.

Zaproszenie listowne 
Na większości obszarów kraju mieszkańcy 
prawdopodobnie udzielą odpowiedzi online, 
więc większość gospodarstw domowych 
otrzyma pismo z prośbą o wypełnienie 
kwestionariusza Spisu Ludności online. 

Współpracujemy z operatorem usług 
pocztowych U.S. Postal Service, by zaproszenia 
te dotarły do adresatów w ciągu kilku dni. 
Pozwoli nam to zwiększyć liczbę osób 
udzielających odpowiedzi online oraz ułatwi 
udzielenie przez nas pomocy telefonicznej 
respondentom, którzy jej potrzebują.

Zaproszenie listowne i kwestionariusz w wersji 
papierowej 

Respondenci w rejonach, w których 
prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi 
online jest mniejsze, otrzymają pakiet 
z kwestionariuszem w wersji papierowej. Pakiet 
będzie także zawierać informacje dotyczące 
udzielania odpowiedzi online lub telefonicznie. 

Rozumiemy, że odbiorcy mogli nie otrzymać 
od nas wcześniejszej korespondencji pocztą. 

Każde gospodarstwo domowe, które nie 
udzieliło odpowiedzi w Spisie Ludności, 
otrzyma przypomnienia i ostatecznie 
kwestionariusz w wersji papierowej. 

Ze wszystkimi gospodarstwami domowymi, 
które nie udzielą odpowiedzi online, 
telefonicznie lub korzystając z poczty 
tradycyjnej, skontaktujemy się osobiście. 

Co wyślemy pocztą:

12 – 20 marca 

Zaproszenie do udzielenia 
odpowiedzi online w Spisie 
Ludności 2020. 

(Niektóre gospodarstwa 
domowe otrzymają także 
kwestionariusze w wersji 
papierowej). 

16 – 24 marca 

List przypominający. 

26 marca – 3 kwietnia 

Pocztówka przypominająca. 

8 – 16 kwietnia 

List przypominający 
i kwestionariusz w wersji 
papierowej. 

20 – 27 kwietnia 

Pocztówka z ostatecznym 
przypomnieniem przed 
wizytą naszego pracownika.

Więcej informacji na stronie:
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