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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej
stanie  i  strukturze  według  ustalonych  cech  demograficznych  i  społeczno-zawodowych,  w  oznaczonym  momencie,  na
określonym  terytorium.  W  związku  z  pandemią  COVID-19,  obecnie  procedowana  jest  druga  nowelizacja  ustawy  o  spisie
powszechnym  według  której  termin  spisu  zostanie  wydłużony  o  trzy  miesiące  i  przeprowadzany  będzie  w  terminie  od  1
kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Czym jest spis?

Spisy  powszechne  to  czas,  kiedy  państwo,  zadając  obywatelom  kilka  pytań,  stara  się  zdiagnozować:  „ilu  nas  jest”,  „kim
jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w
wyniku  spisu  powszechnego  pochodzą  od  wszystkich  obywateli.  Co  istotne,  w  przypadku  wielu  cech  demograficzno-
społecznych,  jak  np.  wyznanie,  narodowość  czy  stopień  niepełnosprawności,  spisy  powszechne  są  dla  państwa  jedynym
źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o
różnych  przekrojach  i  na  różnych  poziomach  podziału  terytorialnego  i  administra-cyjnego  kraju.  Wyniki  spisu  umożliwiają
analizę i  ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i  społe-cznych. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze
decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Kto podlega spisowi?
Spisowi podlegają następujące grupy ludności:

Obywatele Polski mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego
lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są
zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach
zbiorowego zakwaterowania,

Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu
stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,

osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele Polski i cudzoziemcy,

a także:

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisem nie obejmuje się natomiast:

 szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych,
członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,

 mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i
urzędów konsularnych państw obcych.



Więcej informacji na temat spisu znajduje się na oficjalnej stronie NSP lub w załączonym folderze.
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