
Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to największe badanie statystyczne realizowane 
raz na 10 lat. Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy 
oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. 
Ponadto są wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, 
ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb 
mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc 
w Parlamencie Europejskim zależą m.in. Od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego 
spisu. 

Spisem objęte są osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. Mieszkały w Polsce na stałe 
lub przebywały czasowo (zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy), obywatele polscy 
przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce oraz osoby 
bezdomne (obywatele polscy i cudzoziemcy). 

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy 
dostępny na stronie internetowej spis.gov.pl. Każda z osób podlegających spisowi może również 
skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99. Jeżeli ktoś nie posiada komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy 
by się spisać, może skorzystać bezpłatnie z udostępnionego w budynku Urzędu Gminy 
Hrubieszów (parter) stanowiska do samospisu gdzie pracownicy służą pomocą. Z osobami, 
które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz. 

Dane zbierane w spisie są zabezpieczone. Osoby wykonujące prace spisowe 
są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy 
są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane osobowe 
od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Pamiętajmy, że udział w spisie jest naszym obowiązkiem wynikającym z ustawy 
o statystyce publicznej a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym PODLEGA KARZE 

GRZYWNY. 

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie internetowej spis.gov.pl 
dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021. 
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