
Narodowy 
Spis Powszechny

Ludności i Mieszkań 
2021



WYNIKI WSTĘPNE



LUDNOŚĆ



38 179,8 tys.
Liczba ludności Polski 

w dniu 31 marca 2021 r.

Spadek o 0,9% (332 tys.) w porównaniu z NSP 2011



Proporcje płci są podobne jak 10 lat temu

48,5% 51,5%
KobietMężczyzn



Duże zmiany w strukturze ludności 
według ekonomicznych grup wieku:

zmniejszył się udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym 

zwiększył się w wieku 
poprodukcyjnym 



Wyszczególnienie
2011 2021

w %

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat) 18,7 18,2

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata) 64,4 60,0

w tym w wieku 

mobilnym (18‒44 lata) 40,0 37,6

niemobilnym (45‒59/64 lata) 24,4 22,4

W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej) 16,9 21,8

Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku
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Zmiany w strukturze ludności



40,0%

24,4%

37,6%

22,4%

mobilnym (18‒44 lata)

niemobilnym (45‒59/64 lata)

2021 2011

Grupa osób w wieku produkcyjnym
(18‒59/64 lata)



W grupie osób w wieku produkcyjnym 

spadek udziału w ludności ogółem osób 
w wieku mobilnym był większy (o 2,4 p. proc.) 

niż osób w wieku niemobilnym (o 2,0 p. proc.)



W ciągu dekady przybyło ponad 

1,8 miliona 
osób w grupie wieku 60/65 i więcej 

– co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat



MIESZKANIA I BUDYNKI



15,2 mln
Liczba mieszkań w Polsce 

w dniu 31 marca 2021 r.

Wzrost o 12,6% (1,7 mln) w porównaniu z NSP 2011



6,8 mln
Liczba budynków

w dniu 31 marca 2021 r.

Więcej o 800 tys., tj. o 13,3% w porównaniu z NSP 2011



1121,3 mln m2

Powierzchnia mieszkań 
w dniu 31 marca 2021 r.

Wzrost o prawie 175 mln m2 (o 18,5%) w porównaniu z NSP 2011



NARODOWY 
SPIS POWSZECHNY 

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 
2021



Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał Ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. 

W ustawie określono zakres, formę i tryb przeprowadzenia Spisu 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 



Obowiązek samospisu, 
polegający na udzieleniu odpowiedzi 

na pytania zamieszczone w formularzu spisowym

Ustawa została znowelizowana w 2021 r. 
w celu wydłużenia terminu realizacji spisu



Formularz spisowy

Aplikacja internetowa
typu Single Page Application z wykorzystaniem framework’a Vue, 

przy zastosowaniu najnowocześniejszych standardów w zakresie projektowania,
opracowana całkowicie wewnętrznie

Możliwość wypełniania na dowolnym urządzeniu

Dostępne języki:
Polski, Angielski, Rosyjski, Ukraiński

Dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami 



samospis
internetowy

wywiad 
telefoniczny

wywiad 
bezpośredni

35 źródeł 
administracyjnych

BEZPOŚREDNI 
KONTAKT

SYSTEMY
INFORMACYJNE



Bezpieczeństwo

Osoby wykonujące prace spisowe 
zobowiązane do przestrzegania 

tajemnicy statystycznej

Dane pozyskane podczas spisów 

mogą być wykorzystywane wyłącznie 
do opracowań, zestawień i analiz statystycznych 

oraz do aktualizacji operatów do badań 
prowadzonych przez służby statystyki publicznej

Nowoczesna infrastruktura na platformie wirtualnej 

Rozbudowane narzędzia monitorowania dla 
zapewnienia wydajności systemu i bezpieczeństwa

Dane przechowywane w zabezpieczonym, 
wydzielonym środowisku

Infrastruktura teleinformatyczna, formularz spisowy, 
systemy informatyczne spisu 

przygotowane przez 
własne  służby informatyczne



PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE



17 listopada 2016 r. – 21 stycznia 2017 r.

https://spis.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

Konsultacje Społeczne 

https://spis.gov.pl/konsultacje-spoleczne/


Intensywne konsultacje 
ze środowiskiem naukowym

Naukowa Rada Statystyczna, Komisja Metodologiczna GUS, 
Komitety Naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

Konferencje Naukowe



Spisy próbne

Pierwszy spis próbny, 1-31 października 2019 r.

Gmina Czerwińsk
Gmina Sierakowice

Drugi spis próbny, 1-30 kwietnia 2020 r.

16 wybranych gmin w Polsce



Gminy w drugim 
spisie próbnym



ORGANIZACJA



Koszty Narodowego Spisu Powszechnego 
(nominalne)

2002 → 496 mln zł
2011 → 395 mln zł
2021 → 386 mln zł



osób zaangażowanych bezpośrednio 
w aparat spisowy

30 tys.



w tym rachmistrzowie posługujący się Polskim Językiem Migowym, 
telefoniczni oraz terenowi

rachmistrzów spisowych

16 tys.



Metodyka zwinna
Zaawansowane systemy zarządzania Spisem

Monitorowanie pracy rachmistrzów 
i postępów Spisu on-line 



SPIS 
W WARUNKACH 

PANDEMII



Wiele krajów, ze względu na tradycyjną metodę realizacji spisów, 
odroczyło ich realizację



Nowoczesne metody realizacji Spisu, umożliwiły jego realizację w terminie 
stawiając Polskę w gronie najbardziej zaawansowanych 

systemów statystycznych

Wartość aktualnych, rzetelnych, wiarygodnych 
wyników Spisu Powszechnego, 

jest nie do przecenienia



1 kwietnia 
2021 maj

30 
czerwca

2021
lipiec sierpień

30
września

2021

Pierwotny termin 
przeprowadzenia spisu

1 kwietnia – 30 czerwca 2021
Przedłużenie czasu 

trwania spisu o 3 miesiące

Przedłużenie do 30 września 2021



JAK SIĘ 
SPISALIŚMY?



to olbrzymi wysiłek Służb Statystyki Publicznej

DZIĘKUJEMY !!!

wszystkim Pracownikom Służb Statystyki Publicznej

Naszą misją jest służba POLSCE

Spis Powszechny



Pytania do NSP 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM)

Wideoczat dla osób posługujących się PJM

Formularz zamówienia kontaktu z rachmistrzem posługującym się PJM 

Aplikacja spisowa w wersji dla osób niewidomych, dostosowana do czytników ekranu

Inicjatywy na rzecz osób 
ze szczególnymi potrzebami 



Ulotki wysokokontrastowe oraz w Braille’u

Materiały graficzne zachowujące odpowiednie kontrasty treści 

Spoty reklamowe z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczeniem na PJM

Inicjatywy na rzecz osób 
ze szczególnymi potrzebami 



• Pismo Prezesa GUS do Organizacji Pozarządowych 

• Pisma do Członków Rady do spraw Polityki Senioralnej 

oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

• Listy do koordynatorów ds. dostępności w: Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie 

Zdrowia, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Ministerstwie Obrony Narodowej Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

• Współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Związkiem Głuchych

• Punkty spisowe w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Inicjatywy na rzecz osób 
ze szczególnymi potrzebami 



10,9 mln
odwiedzających

2700
różnego rodzaju wydarzeń



5,2 mln
osób

717
konkursów



10 tys. 
pism do instytucji

15 mln
wysłanych listów

do gospodarstw domowych



450 tys.
spersonalizowanych maili 

do instytucji

900
akcji mailingowych



17
języków, dialektów i gwar

użytych w materiałach informacyjnych

4,8 mln
rozpowszechnionych

ulotek i plakatów



> 500
wywiadów w prasie

ekspertów GUS

10 tys.
informacji prasowych 

o tematyce spisu



300
udzielonych wywiadów 

telewizyjnych
przez naszych ekspertów

85%
zasięg reklam TV

ludności 18+



65%
ludności w wieku 18+

usłyszało nasze reklamy radiowe

650
wywiadów radiowych 
udzielili nasi eksperci



> 17 mln
użytkowników w zasięgu

8,3 tys.
wpisów w mediach 
społecznościowych



> 1,5 mln
zasięgu wyświetlania

> 720 tys.
liczba wyświetleń 

filmów spisowych w Internecie

Źródło: kanał YouTube GUS



Loteria 
Liczba przyjętych zgłoszeń przekroczyła 

1,3 mln
7 losowań

Nagrody rzeczowe w postaci:
480 kart podarunkowych o wartości 1 000 zł 
960 kart podarunkowych o wartości 500 zł
16 samochodów – nagród  głównych zostało 
przekazanych laureatom podczas uroczystego 
wręczenia



Noc spisowa
W akcji udział brały: GUS, urzędy statystyczne, 
gminne biura spisowe

Punkty spisowe w wybranych miejscach oraz 
infolinia działały do północy

Akcja została powtórzona ostatniego dnia 
spisu

Spisanych
~ 6 000

Spisanych
~ 10 000

II
edycja

I
edycja



36 018
Liczba obsłużonych 

zapytań online 

23 243
Respondenci obsłużeni 

stacjonarnie

525 622
Liczba obsłużonych 

połączeń telefonicznych



Mobilne punkty spisowe

1 milion osób



56%
osób spisanych
przez Internet



Spis Powszechny numerem

1
wśród tematów, o których się mówiło 

w Internecie w 2021 r.

Źródło: GOOGLE POLSKA



#PSR2020

POWSZECHNY 
SPIS ROLNY 
2020



NARODOWY SPIS 
POWSZECHNY 
2021



Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 

od 2022.04

od 2022.09

od 2022.12

od 2023.06 Dane ostateczne w pełnym zakresie

Dane dla województw 

Dane dla powiatów i gmin

Dane dla siatki kilometrowej 



Deklaracja Postępu przez Innowacje
2. miejsce na świece 

w rankingu opartym na ocenie 

zakresu i szczegółowości wyników badań (opendatawatch) 

Stale wprowadzamy innowacje w statystyce, dla Polski

Niezmiennie podejmujemy zobowiązanie służby Polsce



Wspaniała mobilizacja społeczeństwa

Osiągnięcie w wymiarze społecznym

Dowód potencjału drzemiącego w społeczeństwie

Polska myśl statystyczna

Wyzwania demograficzne



38 179,8 tys.
Liczba ludności Polski 

w dniu 31 marca 2021 r.



DZIĘKUJEMY!


