Dziękujemy za Twój udział w Narodowym
Spisie Powszechnym 2021
Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym kraju na
świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.
Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas
jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań
danego kraju.
Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest
to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów
informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu
powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych
przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich
podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W
przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień
niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań międzynarodowych. W
przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów
powszechnych mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w
Parlamencie Europejskim.
Spisy powszechne w niepodległej Polsce przeprowadzane są od 1921 r. Z wynikami tych badań
można zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/spisypowszechne/narodowe-spisy-powszechne/.
Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną
opublikowane już w styczniu 2022 r.
Koniec Spisu Powszechnego to okazja do podziękowania wszystkim, którzy wypełnili obowiązek
spisowy i wzięli udział w badaniu. Realizacja spisu wymagała wysiłku ze strony pracowników
statystyki publicznej oraz pracowników Gminnych Biur Spisowych. Duże znaczenie dla powodzenia
spisu miało zaangażowanie lokalnych społeczności i instytucji oraz innych liderów społeczności
lokalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że
wszyscy #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien wziąć udział w spisie powszechnym.
Przypominamy, że oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
który zakończył się 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również liczne badania, m.in.
ankietowe.
Wykaz oraz harmonogram badań ankietowych wraz z zakresem danych zbieranych w badaniach
dostępny jest na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm.
Gwarantujemy, że stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.
Państwa udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS jest niezwykle ważny i cenny
dla statystyki publicznej.
Biorąc udział w badaniach statystycznych, mają Państwo wpływ na proces podejmowania

strategicznych decyzji, które obejmują różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja,
opieka zdrowotna.

