NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Agnieszka Ajdyn

CELE SPISU
•

•
•

zebranie informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a
także o społeczno-ekonomicznej, charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o
ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na poziomie kraju, województwa powiatu i
gminy;
analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych na
przestrzeni lat 2011-2021;
dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską oraz
wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż
EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
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TERMIN I METODA REALIZACJI SPISU

• przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w
życie nowelizacji ustawy do 30 września), na terenie całego kraju według stanu
na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00;
• realizowany metodą obserwacji pełnej, raz na 10 lat;
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OBOWIĄZEK UDZIAŁU W SPISIE
• wszyscy stali mieszkańcy oraz czasowo przebywający na terenie kraju;
Uwaga: wyjątek szefowie oraz cudzoziemski personel przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin
oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów)
• dane dotyczące osób nieobecnych (w tym przebywających za granicą) i osób
małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe;
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OBOWIĄZEK UDZIAŁU W SPISIE
• odmowa udziału w spisie czy udzielanie odpowiedzi niezgodnych ze stanem
faktycznym może skutkować nałożeniem kary grzywny;
(„Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi
sprawca podlega grzywnie”.
„Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w
spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie” - ustawa o stat. publ. z dnia
29 czerwca 1995 r. z późn. zm., art. 56 i 57).
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METODY ZBIERANIA DANYCH
• samospis internetowy (CAWI) – metoda obowiązkowa (najbardziej wygodna i
bezpieczna);
• „Spis na żądanie” wywiad telefoniczny na żądanie;
• wywiad telefoniczny (CATI);
• wywiad bezpośredni (CAPI);
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WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI RACHMISTRZA
• identyfikator rachmistrza spisowego;
• elektroniczne urządzenie mobilne pozwalające na zbieranie danych poprzez
aplikację internetową;
• weryfikacja fizyczna: telefoniczna na Infolinii Spisowej 22 279 99 99 lub w aplikacji
„Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach internetowych
urzędów statystycznych.
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BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
• dane jednostkowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i
objęte są tajemnicą statystyczną; naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za
sobą skutki prawne;
• dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do
opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do
badań statystycznych;
• osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy składają pisemne przyrzeczenie:
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą
rzetelnością,
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania
dane jednostkowe
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
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KORZYŚCI ZE SPISU
•
•
•

•
•

opracowanie portretu mieszkańca kraju, województwa powiatu i gminy (Ilu nas jest? Jacy
jesteśmy? Jak żyjemy?);
analiza zmian w ilości, strukturze mieszkańców oraz ich warunkach życia;
dostarczanie szczegółowej informacji o grupach społecznych (rodzinach, mniejszościach
narodowych i etnicznych, osobach o szczególnych potrzebach) oraz ważnych zjawiskach
społecznych (migracje, proces starzenia się społeczeństwa, niepełnosprawność biologiczna);
porównanie sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej wewnątrz województwa,
powiatu, gminy oraz pomiędzy województwami i regionami UE;
dostarczenie danych na potrzeby negocjacji z UE, tworzenia dokumentów strategicznych
(krajowych i regionalnych), planów wieloletnich i programów wsparcia;
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KORZYŚCI ZE SPISU DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

•
•
•
•
•

przeliczenie wskaźników wg realnej (zidentyfikowanej w NSP) liczby mieszkańców,
szczegółowa terytorializacja działań wspierających lokalne społeczności – wkład do strategii
województwa;
formułowanie precyzyjnych kryteriów przy wyborze projektów do finansowania – konkretne
działania na konkretnym obszarze;
dojazdy do pracy – wkład do planu transportowego województwa – projektowanie sieci
komunikacyjnych inwestycji w infrastrukturę drogową i tabor;
osoby niepełnosprawne – plan współpracy z NGO - selekcja przy wyborze NGO –
terytorializacja działań czyli precyzyjnie identyfikujemy obszary (terytoria i rodzaje
niepełnosprawności);
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ADRESACI DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
•
•
•
•
•
•
•
•

administracja publiczna (rządowa, samorządowa, regionalna);
jednostki organizacyjne w regionie (ZUS, KRUS, MODR, WUP);
uczelnie wyższe;
młodzież szkolna;
organizacje pozarządowe;
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
parafie;
media regionalne i lokalne (tradycyjne i elektroniczne).
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GRUPY OBJĘTE DODATKOWYMI DZIAŁANIAMI
INFORMACYJNYMI
• mniejszości narodowe i etniczne;
• cudzoziemcy;
• osoby ze szczególnymi potrzebami:
✓ z niepełnosprawnościami,
✓ starsze wymagające wsparcia,
✓ wykluczone cyfrowo (np. brak umiejętności posługiwania się komputerem,
niska jakość łącza internetowego, brak dostępu do Internetu),
✓ wszystkie pozostałe grupy osób, które z uwagi na swoje cechy lub okoliczności,
w których się znajdują nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć barier
uniemożliwiających im samodzielnie spisanie się przez Internet.
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY- ZOSTAŃ
AMBASADOREM SPISU
✓Nie czekaj na rachmistrza – spisz się samodzielnie przez Internet i wypełnij obowiązek
obywatelski;
✓Zostań Ambasadorem spisu – propaguj wśród swoich bliskich (współpracowników,
rodziny, znajomych, sąsiadów) idee spisu, jego wagę i znaczenie dla każdego z nas,
bezpieczeństwo przekazywanych danych, wykorzystując dostępne kanały informacji (Listy
– Apel do pracowników, newsletter, krótka informacja w trakcie organizowanych spotkań,
posiedzeń, konferencji on-line);
✓Pomóż spisać się bliskim - osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (starszym, ze
szczególnymi potrzebami, bez dostępu do Internetu);
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY- ZOSTAŃ
AMBASADOREM SPISU
✓Włącz się w proces promocji NSP poprzez upowszechnianie materiałów promocyjnych
(baner, ulotka, plakat) na stronach internetowych (instytucje), w mediach
społecznościowych (instytucje i osoby prywatne), w prezentacjach na szkoleniach, innych
dostępnych kanałach informacji - ekranach LED zewnętrznych na budynkach lub
wewnętrznych np. w wagonach Kolei Mazowieckich;
✓Weź udział w konferencjach, spotkaniach tematycznych i briefingach prasowych
organizowanych przez US Warszawa oraz audycjach radiowych i telewizyjnych
poświęconych NSP.
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