


Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania 
strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą 
statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może 
skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej 
spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzy-
stając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy 
i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzo-
wie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!
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Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony 
jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu 
służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajem-
nicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie 
NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji 
i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można 
poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na info-
linię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób 
starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do 
nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Osoby chcące spisać się samodzielnie mogą również skorzystać z punktów spisowych 
przygotowanych w każdym urzędzie gminy i miasta, a także w siedzibie i oddziałach Urzędu 
Statystycznego w Krakowie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Zakopane). Dostępne są 
tam stanowiska komputerowe do samospisu, a pomocą służą pracownicy biur spisowych. Ze 
względu na obecną sytuację epidemiczną warto wcześniej telefonicznie sprawdzić 
dostępność punktu spisowego i umówić się na konkretny termin, pamiętając jednocześnie, 
że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do końca września br.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się rachmistrzo-
wie spisowi. Dla bezpieczeństwa można zweryfikować ich tożsamość dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji „Sprawdź 
rachmistrza” dostępnej na stronie stronie spis.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie tej informacji 
osobom starszym z Państwa rodzin, grona znajo-
mych i sąsiadów, a także o pomoc w spisaniu 
się bliskim osobom, dla których samodzielne 
wywiązanie się z tego obowiązku 
może być trudnością.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – pomóżmy spisać się Seniorom


