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Szanowny Panie Prezesie,
Przyszłoroczny spis powszechny budzi duże zainteresowanie opinii publicznej
i jednocześnie duże obawy. Ogniskują się one wokół art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Budzi wątpliwości
zgodność tego przepisu z artykułem 51 ust. 2 Konstytucji RP. Zastanawia także sens art. 6 ust.
3 pkt 2 biorąc pod uwagę, że Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 11 października 2009
roku przeprowadził w całym kraju bardzo szczegółowe badanie udziału w mszy niedzielnej
(tzw. „Dominicantes”) [1]. Ponadto spis powszechny w Anglii i Walii przeprowadzony
w 2001 roku dał wynik 72% chrześcijan, co okazało się być potem liczbą zawyżoną jeśli
wziąć pod uwagę udział w praktykach religijnych [2]. W efekcie The Office of National
Statistics został poddany krytyce za przyjęcie błędnej metodologii badania [3].
W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1) Czy GUS popierał art. 6 ust. 3 Ustawy na etapie legislacyjnym?
2) Czy odpowiedzi na pytania określone w ww. przepisie znajdą się w „superbazie”
lub innym zbiorze danych podległym Rządowi RP?
3) Czy lista pytań do tematu szóstego („charakterystyka etniczno-kulturowa”) została
już opracowana? Jeśli tak, proszę o tę listę. Jeśli nie – mam nadzieję, że [3] okaże się
pomocne w jej przygotowaniu.
4) Dlaczego z co najmniej nagięciem Konstytucji pyta się obywateli o sprawy osobiste
zamiast wykorzystać dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z badania w dniu
11 października 2009 roku? Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że wcześniej GUS używał
danych ISKK o liczbie osób ochrzczonych do podania liczby katolików.
Z poważaniem,
Maciej Psyk
Londyn, 8 czerwca 2010
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