Materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
#LiczySięKażdy

JAKIE są podstawy prawne NSP 2021 ?
W Polsce przeprowadzenie spisu powszechnego regulują:
• ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. 2020 r. poz. 443, z późn. zm.)

• ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781)

• ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.)

Realizację spisów powszechnych normuje również prawo UE:
•
•
•
•

rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008
rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009

W jakim terminie realizowany jest spis powszechny ?

NSP 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
jest przeprowadzany w terminie

od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Jak promowany jest spis powszechny ?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)
popularyzowany jest pod hasłem

„Liczymy się dla Polski”

Obowiązującym hashtagiem
w postach publikowanych w mediach
społecznościowych jest

#LiczySięKażdy

Jakie są
Zebranie informacji o:
liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–
ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin
oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju:
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym

Aktualizacja operatu do różnotematycznych
badań reprezentacyjnych
prowadzonych na próbie gospodarstw
domowych (w latach następnych)

Wykonanie zobowiązań Polski
w zakresie dostarczenia informacji dla
potrzeb innych niż EUROSTAT
organizacji międzynarodowych
(m.in.: FAO, OECD)

cele spisu ?

Analiza zmian, jakie zaszły w procesach
demograficzno–społecznych i ekonomicznych
w zakresie:
ludności, stanu mieszkań i budynków oraz
gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu
z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni
lat 2011-2021
Dostarczenie informacji
w zakresie i terminach
określonych przez Komisję Europejską

KTO jest objęty spisem powszechnym ?
Polacy 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,
Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą
(bez względu na okres przebywania), którzy cały czas są zameldowani na pobyt stały
w Polsce (nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku
z wyjazdem na stałe za granicę),

osoby bezdomne bez dachu nad głową
– obywatele polscy i cudzoziemcy

JAKIMI metodami zbierane są dane?
CAWI, czyli…
samospis internetowy
to podstawowa i najbezpieczniejsza
forma uczestnictwa w spisie NSP 2021
przy pomocy komputera bądź urządzenia mobilnego

JAKIMI metodami zbierane są dane?
CATI, czyli…
wywiad telefoniczny
z rachmistrzem telefonicznym

CAPI, czyli…
wywiad bezpośredni
z rachmistrzem terenowym

JAKIMI metodami zbierane są dane?
CAHI, czyli… spis na żądanie
rozmowa z rachmistrzem telefonicznym
na infolinii spisowej
w kanale „Spisz się przez telefon”

Załącznik nr 1

JAKIE dane są zbierane
podczas NSP 2021?
Zakres informacji
określa załącznik nr 1
do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje
znajdziesz także na stronie

spis.gov.pl

Informacje zbierane w NSP 2021
można pogrupować w pewne obszary:
1. Charakterystyka demograficzna

2. Aktywność ekonomiczna osób
3. Poziom wykształcenia
4. Niepełnosprawność
5. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa

7. Gospodarstwa domowe i rodziny
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Wykaz pytań
w NSP 2021

https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

CZY UDZIAŁ
w NSP 2021 jest
obowiązkowy ?

Tak,
obowiązek udziału w spisie
oraz udzielania odpowiedzi
zgodnych z prawdą
wynika z ustawy o spisie powszechnym.
Ale udział w spisie to nie tylko
obowiązek prawny.
To przede wszystkim realne korzyści
dla Ciebie i Twojej rodziny!
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Obowiązek udzielania odpowiedzi
• Obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi wynika
z ustawy o NSP 2021 r.
• Obowiązującą metodą realizacji spisu jest samospis internetowy.
• Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania
w każdym czasie danych od respondenta metodą wywiadu bezpośredniego
lub metodą wywiadu telefonicznego.
• Oznacza to, że respondent nie może odmówić przekazania
danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody
wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.
• Jeżeli respondent przekaże dane podczas wywiadu
bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego wtedy zwolniony
jest z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

CZY dane przekazywane przeze mnie
w NSP 2021 są bezpieczne?

Tak,
Twoje dane są u nas bezpieczne,
ponieważ chroni je
tajemnica statystyczna,
a jej naruszenie podlega karze.
Udostępnione
mogą być
wyłącznie
dane zbiorcze!

Dane osobowe a tajemnica statystyczna

Dane osobowe
od momentu ich zebrania
stają się danymi statystycznymi
i objęte są tajemnicą statystyczną
oraz ochroną zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Pracownicy
służb statystyki publicznej
oraz osoby wykonujące czynności
w imieniu i na rzecz statystyki publicznej
są obowiązani do bezwzględnego
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Jej naruszenie podlega karze
pozbawienia wolności

do lat 3.

Dane zebrane w ramach prac spisowych:
•

są opracowywane i przedstawiane w postaci danych zagregowanych o różnych
przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego,

•

mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego operatu do badań statystycznych,
•

przetwarzane będą przez okres 100 lat od dnia zakończenia
spisu powszechnego.

Dane zagregowane oznaczają, że nie dowiemy się,
np. że Jan Kowalski jest kawalerem i mieszka w 50-metrowym
mieszkaniu, ale dowiemy się ilu ogółem jest kawalerów
i jaka jest średnia powierzchnia mieszkania w gminie.

Dzięki danym zebranym podczas
NSP 2021 dowiesz się, m.in.:

Ilu nas jest?

Ile jest rodzin
i jak są liczne?

Jakiej jesteśmy narodowości
i w jakim języku rozmawiamy
w domu?
Jak mieszkamy?

Dzięki danym zebranym podczas NSP 2021
dowiesz się, m.in.:

Jakie mamy
wykształcenie,
czyli jak długo się
uczyliśmy?

Jaki jest
nasz stan
cywilny?

Jakiego jesteśmy wyznania?
Czy obecnie mamy pracę,
czy jesteśmy bezrobotni?

W jakim zawodzie pracujemy?

Dzięki danym zebranym podczas NSP 2021 dowiesz się, m.in.:

Jaka jest powierzchnia naszych
mieszkań oraz ile mamy
pomieszczeń z oknem?

Czy mamy jakiś stopień
niepełnosprawności?

Czy w mieszkaniu mamy wodę, łazienkę
oraz jakie mamy ogrzewanie?

GDZIE I W JAKIM CELU
wykorzystane będą dane
pozyskane w NSP 2021?

Wyniki ze spisu posłużą
między innymi do:
• przygotowania planów rozwoju Twojej okolicy,
• planowania środków na edukację, zdrowie i kulturę,
• ubiegania się o dotacje unijne dla Polski,

• sporządzania biznesplanów przez
przedsiębiorców i inwestorów.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
Aplikacja formularzowa do NSP 2021
#LiczySięKażdy

Pamiętaj

– w NSP 2021

#LiczySięKażdy

Wejdź na
https://nsp2021.spis.gov.pl
i wypełnij formularz
samospisu !
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Zaangażowanie dorosłych z Twojej rodziny
jest niezwykle ważne.
Poprzez udział w spisie mogą mieć realny wpływ
na zmiany zachodzące w Waszym najbliższym
otoczeniu.

Pomóż Rodzicom, Dziadkom
oraz innym dorosłym z Twojej rodziny
zrealizować ich obowiązek spisowy.
Zachęć ich, by

policzyli się dla Polski!

O tym musisz pamiętać,
wypełniając formularz samospisu dostępny na
stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

spis.gov.pl

31 marca 2021 r. godz. 24:00
to moment krytyczny spisu,
czyli stan według którego przeprowadzany jest spis

22 279 99 99
to numer infolinii spisowej

Samospisu internetowego,
dokonasz, logując się z komputera
lub urządzenia mobilnego
do aplikacji spisowej dostępnej na

spis.gov.pl

Masz 3 metody logowania:
• wykorzystując Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
(w szczególności Profil Zaufany
oraz systemy informatyczne banków),
• za pomocą numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki,
• podając adres e-mail i hasło (dla cudzoziemców
bez nadanego numeru PESEL).

Aplikacja do NSP 2021
1. Po pierwszym udanym logowaniu do aplikacji będziesz miał
14 dni na wypełnienie, uzupełnienie lub poprawienie formularza.
Na 14 dni przed końcem spisu termin ten będzie się skracał,
odpowiednio do ilości dni pozostałych do zakończenia spisu.

2. Aktualizacja aplikacji będzie odbywała się automatycznie.
3. Dane zbierane poprzez aplikację CAWI będą szyfrowane i na bieżąco przysyłane
do systemu centralnego Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
4. Aplikacja spisowa została przetłumaczona
na język angielski, rosyjski i ukraiński.
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Wersja demo formularza

https://demo.spis.gov.pl/

 tu możesz zobaczyć, jak wygląda aplikacja

1. Dane osoby udzielającej informacji

2. Ustalenie adresu zamieszkania osoby
udzielającej informacji
3. Osoby w mieszkaniu
4. Osoby przebywające za granicą
5. Relacje rodzinne

6. Kwestionariusz mieszkania
7. Kwestionariusze osobowe

Z JAKICH CZĘŚCI
składa się elektroniczny
formularz spisowy ?

Samospis jest najprostszą formą spisu
Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adresów,
rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania,
kraju urodzenia,
kraju obywatelstwa,
kraju zamieszkania (pobytu),
narodowości,
języków,
wyznań,
rodzajów paliwa i źródeł energii,
zawodów oraz
rodzajów działalności (PKD),

co ułatwia i przyspiesza wypełnianie pól.

Wypełniając formularz samospisu…
… podaj dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień:

31 marca 2020 r. o godz. 24.00
Zatem do składu gospodarstwa domowego
nie dopisuj:
•

osób, które zmarły przed tą datą,

•

dzieci urodzonych po tym terminie,

•

osób (w tym cudzoziemców), które przebywały pod danym
adresem w związku z pobytem o charakterze krótkookresowym
(np. odwiedzinami, urlopem, wypoczynkiem itp.).

dopisz:
•

osobę, która zmarła po tej dacie

Wypełniając formularz samospisu…

… pamiętaj, że:

•

Osoby dorosłe samodzielnie udzielają odpowiedzi na pytania.

•

Osoby małoletnie, tj. do 17. roku życia powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów.

•

Dopuszcza się możliwość, by dane dotyczące osób nieobecnych przekazały osoby pełnoletnie wspólnie
z nimi zamieszkałe oraz by odpowiedzi za osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu udzieliła osoba dorosła
zamieszkała z nimi w mieszkaniu.
Dopisując osoby przebywające za granicą należy podać ich:
• nazwisko, imię, płeć i rok urodzenia (są to dane bezwzględnie wymagane);
• w przypadku, gdy dokładny rok urodzenia osoby dopisywanej nie jest znany,
należy wskazać przybliżony.
Dodatkowo należy dla tych osób podać:
• ostatnie miejsce zamieszkania tej osoby przed wyjazdem za granicę,
kiedy wyjechała z Polski, kraj gdzie obecnie przebywa oraz
• jakiekolwiek informacje o tej osobie dotyczące, m.in. kraju urodzenia,
kraju obywatelstwa, stanu cywilnego, wykształcenia, statusu na rynku pracy
(przynajmniej jedną z wymienionych).

.
.

Wypełniając formularz samospisu…

… pamiętaj, że:

Obywatelstwo oznacza prawną więź pomiędzy osobą a państwem.
Nie wskazuje ono na pochodzenie etniczne osoby i jest niezależne od pytania o narodowość.

Jeśli osoba ma obywatelstwo polskie i inne, należy wybrać opcję „Polska”.
Jeżeli cudzoziemiec (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego) ma kilka obywatelstw, w tym jedno jest
obywatelstwem kraju należącego do Unii Europejskiej (UE) – należy wpisać nazwę kraju należącego do UE,
w przeciwnym wypadku należy wpisać nazwę jednego z krajów nienależących do UE (wybraną według uznania osoby
spisywanej).
•

Należy wskazać najwyższy ukończony poziom wykształcenia – do
momentu krytycznego spisu, czyli do dnia 31 marca 2021 r. niezależnie od
formy kształcenia (dziennej, wieczorowej, zaocznej, eksternistycznej/
stacjonarnej, niestacjonarnej, na odległość, korespondencyjnej) w kraju lub za
granicą.

•

Podstawą zaliczenia do danego poziomu wykształcenia jest uzyskanie
odpowiedniego dokumentu – świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły.

•

Pytanie dotyczące języka używanego na co dzień w domu odnosi się do języka
mówionego lub migowego, który używany jest w kontaktach rodzinnych.
Nie odnosi się i w żadnym przypadku nie powinno być mylone
ze znajomością języków obcych.

Wypełniając formularz samospisu…
•

Kwestionariusz mieszkania wypełniany jest tylko raz

… pamiętaj, że:

przez osobę pełnoletnią, która jako pierwsza realizuje samospis dla danego adresu.
•

Za rok oddania budynku do użytku (rok wzniesienia budynku) przyjmuje się ten rok, w którym budowa została
zakończona lub rok oddania do użytku ostatniej części budynku, rok zakończenia rekonstrukcji. W przypadku braku
informacji o dokładnym roku oddania budynku do użytku dopuszcza się podanie roku przybliżonego.
•

Przy uwzględnianiu instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych należy

podać instalacje czynne i chwilowo nieczynne oraz takie, które faktycznie już są
zamontowane w budynku, ale nie dokonano jeszcze podłączenia budynku do
sieci. Nie należy wykazywać instalacji nieczynnej dłużej niż rok z powodu
znacznych uszkodzeń.
•

Jeżeli mieszkańcy stosują kilka sposobów ogrzewania należy ustalić sposób
przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany
przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden.

Wypełniając formularz samospisu…

… pamiętaj, że:

•

Powierzchnia użytkowa mieszkania podawana jest w pełnych m2

•

Dane o powierzchni użytkowej mieszkania mogą zostać podane na podstawie informacji zawartych w dokumentach,
np. umowy najmu, książeczki opłat za mieszkanie, planu domu jednorodzinnego.
Należy zaliczać powierzchnię pokoi, kuchni i innych pomieszczeń w mieszkaniu
o wysokości:
• równej lub większej niż 2,20 m  w 100%,
• równej lub większej niż 1,40 lecz mniejszej niż 2,20 m  w 50%,
• mniejszej niż 1,40 m  pomijać całkowicie.

Do powierzchni użytkowej mieszkania nie zalicza się powierzchni:
• balkonów, tarasów i loggii,
• antresol,
• schowków w ścianach,
• pralni, suszarni, strychów,
• piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału oraz
• powierzchni garaży.

Wypełniając formularz samospisu…
•

Powierzchnię pokoi (i innych pomieszczeń)

… pamiętaj, że:

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej:
 należy uwzględnić w powierzchni użytkowej mieszkania, jeżeli nie prowadzi do nich oddzielne wejście z ulicy,
podwórza lub ogólnodostępnego korytarza.
 nie należy ich zaliczać do liczby pokoi w mieszkaniu, ani też uwzględniać ich powierzchni w powierzchni
użytkowej mieszkania (nawet gdy mają połączenie z częścią mieszkalną), jeżeli prowadzi do nich oddzielne
wejście z ulicy, podwórza lub ogólnodostępnego korytarza
•

Za pokój lub kuchnię uznaje się pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone od innych
pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym i o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2.

•

W przypadku, gdy pokój oraz kuchnia tworzą pokój wielofunkcyjny należy traktować
je jako jedno pomieszczenie.

O formularzu do NSP 2021
wiesz już bardzo dużo, zatem…

https://nsp2021.spis.gov.pl

Podejmij wyzwanie i spisz się sam
lub pomóż wypełnić samospis internetowy
Rodzicom, Dziadkom i swoim znajomym!

Wejdź na

https://nsp2021.spis.gov.pl i wypełnij formularz samospisu !

Jeśli masz pytania, bądź chcesz się spisać przez telefon – zadzwoń na numer infolinii
spisowej

22 279 99 99

Potrzebujesz dodatkowych informacji – odwiedź stronę spis.gov.pl i dowiedz się więcej.

Raz, dwa, trzy … #LiczySięKażdy
od 1 kwietnia 2021 r.
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań

Policz się i TY!

Materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dziękujemy za uwagę
#LiczySięKażdy

