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INFORMACJE SYGNALNE 

26.04.2022 r. Informacja o wstępnych wynikach Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021  

  

 

 

 

Niniejsze opracowanie stanowi kolejną prezentację wstępnych wyników NSP 2021. Zawiera 
dane zaktualizowane w stosunku do opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej 
z 27 stycznia 2022 r1. oraz nowe informacje w zakresie ludności, mieszkań i budynków, 
z uwzględnieniem podziału na województwa. 

Przedstawione dane mają nadal charakter wstępny, lecz są dokładniejszym przybliżeniem 
ostatecznych wyników spisu, wynikającym z pogłębionych analiz, w których uwzględniono 
dane zebrane w ramach wywiadów spisowych oraz pozyskane ze źródeł 
pozastatystycznych2. 

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 036,1 tys. osób. Liczba ludności Polski była 
mniejsza o 1,2% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r.  

Na terenie Polski zlokalizowanych było 15 340,1 tys. mieszkań. Liczba mieszkań 
zwiększyła się o 13,7% w porównaniu ze spisem z 2011 r. 

Stan i struktura ludności Polski 

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036,1 tys. osób (48,3% populacji stanowili mężczyźni, 
a 51,7% kobiety). Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni 
kraju, wyniosła 122 osoby (w 2011 r. – 123).   

W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba 
ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 476 tys., tj. o 1,2%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu 
o 220,8 tys. (tj. 1,1%), a mężczyzn – o 255,0 tys. (tj. 1,4%). W okresie międzyspisowym nie uległy 
zasadniczej zmianie proporcje według płci. Współczynnik feminizacji utrzymał się na pozio-
mie z 2011 r. – na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Wśród ludności miejskiej współczynnik 
feminizacji wyniósł 111 – podobnie jak w 2011 r., na wsi 100 – o 1 pkt mniej niż w 2011 r. 

                                                             
1 Zgodnie z danymi wstępnymi opublikowanymi w dniu 27 stycznia 2022 r. liczba ludności wynosiła 38 179,1 tys., 
liczba mieszkań 15, 2 mln, liczba budynków 6,8 mln. 

2 Przykładowo, w zakresie ustalania prezentowanego stanu ludności  (według definicji krajowej), uwzględnione 
zostały wyniki bardziej pogłębionych analiz statusu zamieszkania cudzoziemców. W obszarze tematyki budyn-
ków i mieszkań analizy objęły natomiast dodatkowo informacje na temat budynków i mieszkań, które zostały 
oddane do użytkowania po dacie referencyjnej spisu . 
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Tablica 1. Ludność według płci (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 38 511,8 100,0 38 036,1 100,0 98,8 

Mężczyźni 18 643,9 48,4 18 388,9 48,3 98,6 

Kobiety  19 868,0 51,6 19 647,2 51,7 98,9 

W 2021 r. ludność miejska stanowiła 59,8% ogółu ludności, na wsi mieszkało 40,2% (w 2011 r. 
udziały wynosiły odpowiednio – 60,8% i 39,2%).  

Tablica 2. Ludność w miastach i na wsi (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 38 511,8 100,0 38 036,1 100,0 98,8 

Miasta 23 405,9 60,8 22 748,9 59,8 97,2 

Wieś 15 105,9 39,2 15 287,2 40,2 101,2 

Liczba mieszkańców miast maleje od szeregu lat, mimo że co roku nadawane są prawa miej-
skie dotychczasowym miejscowościom wiejskim (w okresie międzyspisowym powstały 
52 nowe miasta). Proces ten głównie spowodowany jest rozwojem ośrodków podmiejskich.  
W okresie międzyspisowym tempo przyrostu ludności wiejskiej wyniosło 1,2%, w miastach 
stopa ubytku kształtowała się na poziomie minus 2,8%. 

Największym województwem3 pod względem liczby ludności w 2021 r. jest nadal województwo 
mazowieckie liczące 5 514,7 tys. mieszkańców, co stanowi 14,5% ogółu ludności kraju. 
W stosunku do poprzedniego spisu odnotowało ono największy przyrost liczby ludności, 
tj. o 246 tys. osób. Następnym jest województwo śląskie 4 403 tys. osób, co stanowi 11,6% ogółu 
ludności kraju – w tym przypadku odnotowano spadek liczby ludności o nieco ponad 
227 tys. osób. 

W kolejnych największych pod względem liczby mieszkańców województwach odnotowano 
wzrosty: w wielkopolskim o ponad 57 tys. do 3 504,6 tys. i w małopolskim o prawie 95 tys. do 
3 432,3 tys. Najmniejsze województwa to opolskie liczące 954,1 tys. mieszkanców, co stanowi 
2,5% całej ludności kraju – gdzie na przestrzeni lat międzyspisowych liczba ludności obniżyła 
się o 62,1 tys. oraz lubuskie z liczbą ludności 991,2 tys., gdzie także odnotowano spadek 
o 31,6 tys. 

 

 

 

 

                                                             
3 Dostępne wyniki NSP 2021 w podziale na województwa są zestawione w aneksie tabelarycznym.  

Największym województwem 
pod względem liczby ludno-
ści pozostaje województwo 
mazowieckie, najmniejszym 
zaś województwo opolskie 
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Mapa 1. Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej według województw  w latach 
2011–2021 (stan w dniu 31 marca) 

 

W latach 2011–2021 w większości województw odnotowano spadek liczby ludności; największy 
w świętokrzyskim – o 6,6%, opolskim ‒ o 6,1% oraz lubelskim ‒ o 5,7%. Z kolei najwyższy 
przyrost liczby ludności wystąpił w województwach mazowieckim ‒ o 4,7% oraz pomorskim ‒ 
o 3,6%. Skala zmian liczby mieszkańców w poszczególnych województwach jest związana 
z rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej i perspektywami na rynku pracy, 
co w konsekwencji warunkuje migracje (napływ lub brak odpływu przede wszytkim ludzi 
młodych), a następnie tworzenie rodzin. 

W porównaniu z 2011 r. znacznie zmieniła się struktura wieku ludności. Różnica ta jest przede 
wszystkim efektem przesuwania się w czasie wyżów i niżów demograficznych przez kolejne 
grupy wieku ludności. 

Wykres 1. Ludność według płci i wieku 
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Wstępne wyniki spisu 2021 wskazują na duże zmiany w strukturze ludności według ekono-
micznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,4% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – 
z 64,4% w 2011 r. do 59,3% w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku pro-
dukcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 3,1 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyj-
nym niemobilnym (o 2,0 p.proc.). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym – z 16,9% do 22,3%, tj. o ponad 5 p.proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przy-
było blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już przeszło co 5 
mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. 

Tablica 3. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Ogółem  38 511,8 38 036,1 98,8 

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat) 7 202,3 7 000,6 97,2 

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata) 24 797,4 22 554,9 91,0 

w tym w wieku:     

mobilnym (18‒44 lata) 15 418,9 14 052,9 91,1 

niemobilnym (45‒59/64 lata) 9 378,5 8 502,0 90,7 

W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej) 6 512,1 8 480,6 130,2 

Przeszło co 5 mieszkaniec 
Polski ma więcej niż 60 lat 
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Tablica 4. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w % 

Ogółem  100,0 100,0 

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat) 18,7 18,4 

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata) 64,4 59,3 

w tym w wieku    

mobilnym (18‒44 lata) 40,0 36,9 

niemobilnym (45‒59/64 lata) 24,4 22,4 

W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej) 16,9 22,3 

Wstępne wyniki spisu 2021 pokazują zmiany, jakie zaszły w strukturze ludności według stanu 
cywilnego w stosunku do spisu 2011. Najbardziej liczną grupą wśród osób w wieku 15 lat 
i więcej są nadal osoby pozostające w związku małżeńskim, które stanowią nieco ponad po-
łowę tej populacji ‒ 54% (17 339,0 tys.), dla porównania w 2011 r. było to blisko 56% 
(18 236,4 tys.). Kolejną grupą (której udział w stosunku do 2011 r. nie uległ istotnej zmianie) 
są kawalerowie i panny, stanowiący ponad 29% badanej populacji (w 2011 r. – blisko 29%). 
Strukturę dopełniają osoby owdowiałe stanowiące 8,5% (w 2011 r. – 9,6%) oraz osoby rozwie-
dzione, których udział znacznie wzrósł ‒ z 5,0% w 2011 r. do 7,6% w 2021 r. 

Tablica 5. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 32 679,6 100,0 32 098,3 100,0 98,2 

Kawalerowie, panny 9 420,1 28,8 9 330,7 29,1 99,1 

Żonaci, zamężne 18 236,4 55,8 17 339,0 54,0 95,1 

Wdowcy, wdowy 3 126,8 9,6 2 737,1 8,5 87,5 

Rozwiedzeni, rozwiedzione 1 629,5 5,0 2 442,9 7,6 149,9 

Nieustalony 266,9 0,8 248,6 0,8 93,2 

Struktura ludności według stanu cywilnego jest zróżnicowana w zależności od miejsca za-
mieszkania. Odsetek kawalerów na wsi jest większy niż w miastach (34,5% wobec 33,6%) od-
miennie niż panien (które stanowią 23,1% kobiet na wsi oraz 25,6% w miastach). Mieszkańcy 
wsi częściej niż mieszkańcy miast pozostają w związku małżeńskim (57,3% osób wobec 51,9%), 
a różnica ta jest widoczna szczególnie w przypadku kobiet (mężatki stanowią 57,4% kobiet na 
wsi wobec 49,9% w miastach). Osoby mieszkające na wsi natomiast rzadziej niż osoby w mia-
stach są rozwiedzione (5,0% mieszkańców wsi wobec 9,3% mieszkańców miast). Odsetek 
osób owdowiałych na wsi i w miastach jest zbliżony i wynosi ok. 8,5%. 

 

Od 2011 r. liczba osób rozwie-
dzionych wzrosła w Polsce 
o ponad 800 tys. 

Udział osób rozwiedzionych 
jest prawie dwukrotnie więk-
szy w miastach niż na wsi 
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Wykres 2. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego i płci w miastach i na wsi  
(stan w dniu 31 marca 2021 r.) 

 

 

 

Jednocześnie zjawisko rozwodów jest zróżnicowane także w poszczególnych województwach. 
Województwa Polski zachodniej, tj. dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie cechują się 
najwyższymi udziałami osób rozwiedzionych w populacji w wieku 15 lat i więcej (odpowiednio 
9,5%, 9,4%, 9,0% wobec 7,6% dla Polski ogółem) oraz najniższymi dla osób zamężnych i żona-
tych (odpowiednio 50,8%, 51,0%, 51,1% wobec 54,0% dla kraju ogółem). Natomiast najmniej-
szy udział osób rozwiedzionych odnotowano w województwie podkarpackim (5,0%) i mało-
polskim (5,7%). 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykazały, 
że 97,9% (37 271 tys.) stałych mieszkańców naszego kraju wskazało Polskę jako kraj swego 
urodzenia, natomiast 2,0% (748 tys.) urodziło się poza obecnymi granicami Polski, a dla 
0,04% (17 tys.) osób kraj urodzenia nie został ustalony. Dla porównania w 2011 r. osoby uro-
dzone w Polsce stanowiły 98,2% ogółu ludności, a urodzeni za granicą – 1,8%. Liczba osób 
urodzonych za granicą w stosunku do 2011 r. wzrosła o ponad 73 tys., tj. o prawie 11%. 

 

 

Liczba osób urodzonych za 
granicą wzrosła o 11% w sto-
sunku do 2011 r. 
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Tablica 6. Ludność według kraju urodzenia (stan w dniu 31 marca) 

Kraj urodzenia 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 38 511,8 100,0 38 036,1 100,0 98,8 

Polska 37 820,8 98,2 37 270,8 98,0 98,5 

Inny kraj 674,9 1,8 748,3 2,0 110,9 

Nieustalony 16,2 0,0 17,0 0,0 105,1 

Zarówno wśród urodzonych w Polsce, jak i za granicą dominują kobiety, przy czym ich udział 
jest nieco większy w grupie osób urodzonych za granicą (54% wobec 52% wśród urodzonych 
w kraju). W 2011 r. różnica pomiędzy tymi odsetkami była większa: kobiety stanowiły 59% 
osób urodzonych za granicą i 51% urodzonych w kraju. 

Przewaga kobiet zarówno wśród urodzonych w Polsce, jak i za granicą jest konsekwencją 
struktury wieku obu subpopulacji (np. większość urodzonych za granicą to osoby starsze) 
i faktu, że kobiety średnio żyją dłużej. 

Tablica 7. Ludność według miejsca urodzenia i płci (stan w dniu 31 marca 2021 r.) 

Wyszczególnienie 
Urodzeni w Polsce Urodzeni za granicą 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 37 270,8 100,0 748,3 100,0 

Mężczyźni 18 040,3 48,4 341,8 45,7 

Kobiety 19 230,5 51,6 406,5 54,3 

Wyniki spisu 2021 wykazały wstępnie, że wśród stałych mieszkańców Polski 99,7% 
(37 923,9 tys.) stanowili obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i w porównaniu z 2011 r. ich 
udział pozostaje na zbliżonym poziomie. Liczba osób z obywatelstwem innego kraju w 2021 r . 
wyniosła 111,8 tys. (0,3%), co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z 2011 r.  

Mniej niż 100 osób określiło się jako bezpaństwowcy, czyli osoby nieposiadające obywatel-
stwa żadnego kraju.  

Dzięki wykorzystaniu danych ze źródeł administracyjnych, tylko dla znikomej liczby osób nie 
udało się ustalić obywatelstwa (0,3 tys. osób w 2021 r. wobec 8,8 tys. w 2011 r.). 

 

 

 

 

 

Liczba osób posiadająca oby-
watelstwo kraju innego niż 
Polska wzrosła dwukrotnie 
 



 

 

8 

 

Tablica 8. Ludność według kraju obywatelstwa (stan w dniu 31 marca) 

Kraj  
obywatelstwa 

2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 38 511,8 100,0 38 036,1 100,0 98,8 

Polska 38 445,6 99,8 37 923,9 99,7 98,6 

Inny kraj 55,4 0,1 111,8 0,3 201,7 

w tym:  

Unia Europejskaa 16,9 0,0 15,5 0,0 91,9 

Ukraina 13,4 0,0 53,0 0,1 395,7 

Bezpaństwowcy 2,0 0,0 0,1 0,0 3,3 

Nieustalony 8,8 0,0 0,3 0,0 3,9 

a bez Wielkiej Brytanii. 

Wśród stałych mieszkańców Polski posiadających obywatelstwo innego kraju w 2021 r. blisko 
14% stanowili obywatele z krajów Unii Europejskiej. Ich liczba wyniosła 15,5 tys. i w porówna-
niu z 2011 r. nastąpił jej niewielki spadek. Natomiast obywatele Ukrainy stanowili 47% stałych 
mieszkańców Polski z obywatelstwem innym niż polskie. W porównaniu z 2011 r. ich liczba 
zwiększyła się prawie czterokrotnie – z 13,4 tys. do 53 tys.  

Należy jednak zaznaczyć, że ogólna liczba cudzoziemców przebywających w Polsce jest więk-
sza, ponieważ osoby zamieszkałe w Polsce czasowo, będące stałymi mieszkańcami innych 
krajów, nie są wliczane do ludności Polski, dla której prezentowane są dane w tym opraco-
waniu4.   

W 2021 r. w ogólnej liczbie osób z obywatelstwem niepolskim, podobnie jak w poprzednim 
spisie, przeważali mężczyźni (stanowili 53% tej subpopulacji wobec 52% w 2011 r.), przy czym 
wśród osób z obywatelstwem ukraińskim przeważały kobiety (54% wobec 70% w 2011 r.).  

Tablica 9. Ludność według kraju obywatelstwa i płci (stan w dniu 31 marca 2021 r.) 

Wyszczególnienie 

Obywatelstwo 
polskie 

Obywatelstwo innego kraju 

ogółem w tym ukraińskie 

w tys. w % w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 37 923,9 100,0 111,8 100,0 53,0 100,0 

Mężczyźni 18 329,2 48,3 59,5 53,2 24,7 46,5 

Kobiety 19 594,7 51,7 52,3 46,8 28,4 53,5 

                                                             
4 Informacje o liczbie cudzoziemców (przebywających w Polsce stale i czasowo) wraz z ich charakterystyką de-

mograficzno-społeczną i ekonomiczną będą udostępniane sukcesywnie od września br. 

 

Liczba stałych mieszkańców 
Polski z obywatelstwem 
ukraińskim wzrosła cztero-
krotnie w stosunku do 2011 r.  
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Mieszkania i budynki zlokalizowane na terenie Polski 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 31 marca 
2021 r. na terenie kraju usytuowanych było 15 340,1 tys. mieszkań, które zlokalizowane były 
w około 6 947,8 tys. budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o 13,7%, a liczba budynków zwiększyła 
się o 14,9%. 

Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 
2021 r. wyniosła 1 138 686,1 tys. m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o 20,3%. Łączna liczba izb w mieszkaniach 
zwiększyła się o 14,8% i wyniosła 57 033,8 tys. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 4,1 m2 do 74,2 m2 w 2021 r. 

Tablica 10. Mieszkania i budynki 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. 2011=100 

Mieszkania 13 495,4 15 340,1 113,7 

w tym zamieszkane 12 525,4 13 488,2 107,7 

Budynki 6 047,1 6 947,8 114,9 

w tym zamieszkane 5 569,6 6 224,8 111,8 

Powierzchnia użytkowa mieszkań (w m2)a 946 342,4 1 138 686,1 120,3 

Izbya 49 684,0 57 033,8 114,8 

a Dotyczy mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych . 

W okresie 2011–2021 największy przyrost mieszkań odnotowano w województwach: mało-
polskim (20,2%), pomorskim (19,7%), wielkopolskim (19,0%) oraz mazowieckim (18,2%). 
Najmniej mieszkań natomiast przybyło w województwach: opolskim (4,9%), śląskim (6,9%), 
łódzkim (8,4%) oraz lubelskim (8,7%). 

Wykres 3. Mieszkania (stan w dniu 31 marca)  

W porównaniu z NSP 2011 od-
notowano wzrost liczby 
mieszkań o 13,7% i ich po-
wierzchni użytkowej o 20,3% 

0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800

ZACHODNIOPOMORSKIE

WIELKOPOLSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚLĄSKIE

POMORSKIE

PODLASKIE

PODKARPACKIE

OPOLSKIE

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

ŁÓDZKIE

LUBUSKIE

LUBELSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

NSP 2021 NSP 2011



 

 

10 

Spośród wszystkich mieszkań 12,1% (tj. 1 851,9 tys.) było niezamieszkanych. Wśród ogólnej 
liczby budynków z mieszkaniami 10,4% (tj. 723,0 tys.) stanowiły budynki, które 31 marca 
2021 r. były niezamieszkane. 

Mapa 2. Mieszkania według statusu zamieszkania (stan w dniu 31 marca 2021 r.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Budynki według statusu zamieszkania (stan w dniu 31 marca 2021 r.) 

Największy odsetek mieszkań niezamieszkanych odnotowano w województwach: małopol-
skim (14,8%), podlaskim (14,7%) oraz lubelskim i świętokrzyskim (po 13,5%). Najmniejszy na-
tomiast był on w województwach: opolskim (8,9%), lubuskim (9,6%) i kujawsko-pomorskim 
(9,7%). 

W przypadku budynków największy odsetek tych niezamieszkanych odnotowano w woje-
wództwach: podlaskim (16,9%), lubelskim (14,4%) i świętokrzyskim (14,3%), a najmniejszy 
w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim (po 6,9%), lubuskim (7,0%) i zachod-
niopomorskim (7,5%). 
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Uwagi metodologiczne 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na 
dzień 31 marca 2021 r.  

Zakres tematyczny spisu oraz zasady jego realizacji zostały określone w ustawie 
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486, z 2021 r. poz. 615, z 2021 r., poz. 1143) oraz rozpo-
rządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14) - wraz z ak-
tami wykonawczymi. 

Zakres tematyczny był konsultowany z kluczowymi odbiorcami danych, w szczególności jed-
nostkami administracji publicznej oraz ośrodkami naukowo-badawczym, którzy wykorzystują 
dane statystyczne do realizacji swoich zadań statutowych.5  

Badanie spisowe realizowane było jako badanie pełne i swoim zakresem objęło:  

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,  

• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, 

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami. 

Spis nie obejmował natomiast: 

• szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających 
z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie 
uznanych zwyczajów międzynarodowych, 

• mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. 

Udział w spisie był obowiązkowy, a mieszkańcy Polski byli obowiązani do udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi (art. 28 p.1 ustawy o NSP). 

Źródła danych 

Zgodnie z zapisami ustawy o NSP 2021 spis ludności i mieszkań zrealizowany był metodą 
mieszaną, tj. z wykorzystaniem danych pochodzących ze źródeł administracyjnych oraz da-
nych zebranych od respondentów.  

Dane objęte zakresem informacyjnym spisu zostały pozyskane od populacji podlegającej ba-
daniu poprzez elektroniczny formularz spisowy i przy wykorzystaniu następujących kanałów 
zbierania danych: 

• samospis internetowy (CAWI), 

• wywiad telefoniczny realizowany na infolinii spisowej (tzw. spis na żądanie);  

• wywiad telefoniczny realizowany przez rachmistrzów spisowych (CATI);  

• wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrzów spisowych (CAPI), który ze względu 
na sytuację pandemiczną panującą w kraju mógł być realizowany w terminie 
od 21 czerwca do 30 września 2021 r. 

                                                             

5 Szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych znajduje się na stronie 
GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/ - dostęp: 19.04.2022 r. 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/
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Wybrane pojęcia i definicje spisowe 

Ludność według definicji krajowej – stali mieszkańcy Polski, w tym osoby, które przebywają 
czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie 
w Polsce. Do ludności nie są natomiast zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo.  

Wiek osób określa się liczbą lat ukończonych ustaloną poprzez porównanie pełnej daty uro-
dzenia z datą przeprowadzenia spisu (tzw. momentem krytycznym, tj. 31 marca 2021 roku).  

Stan cywilny - sytuacja prawna osoby określona na podstawie odpowiednich aktów stanu cy-
wilnego. Zgodnie z prawem polskim występują cztery kategorie stanu cywilnego:  

• kawaler, panna – osoby, które nigdy nie pozostawały w prawnym związku małżeńskim, 

• żonaty, zamężna – osoby, których związek małżeński został zawarty zgodnie z prawem 
świeckim, 

• wdowiec, wdowa – osoby, których prawne małżeństwo przestało istnieć z powodu 
śmierci współmałżonka, 

• rozwiedziony, rozwiedziona – osoby, których małżeństwo zostało rozwiązane orzecze-
niem sądu. 

Kraj urodzenia - zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami należało podać, biorąc pod 
uwagę granice państw aktualne w momencie spisu, nie zaś w momencie urodzenia osoby. 
Oznacza to, że osoby, jeżeli osoba urodziła się np. w Wilnie, to – bez względu na rok jej uro-
dzenia – jako kraj urodzenia należało wpisać Litwa. 

Rozstrzygnięcie takie zostało przyjęte w związku z koniecznością zabezpieczenia porówny-
walności danych w skali międzynarodowej. 

Obywatelstwo - prawna więź pomiędzy osobą a państwem. Nie wskazuje ono na pochodze-
nie etniczne tej osoby i jest niezależne od narodowości. Dla osób nieposiadających obywa-
telstwa żadnego kraju przewidziana była możliwość odpowiedzi „nie posiadam obywatelstwa 
żadnego kraju”. Jeśli spisywana osoba posiadała obywatelstwa kilku krajów, należało wska-
zać jedno z nich kierując się następującą hierarchią wskazań: Polska, kraje UE, kraje trzecie. 

Ekonomiczne grupy wieku - wyznaczane są umownie trzy podstawowe grupy wieku klasyfi-
kujące zdolność do pracy: wiek przedprodukcyjny, wiek produkcyjny (w tym wiek produk-
cyjny mobilny, wiek produkcyjny niemobilny) i wiek poprodukcyjny. W Polsce przyjęto, 
że osoby niepełnoletnie (0-17 lat) stanowią pierwszą grupę, natomiast dolny próg trzeciej 
grupy jest tożsamy z wiekiem przechodzenia w Polsce na emeryturę, tj. dla kobiet 60 lat, 
a dla mężczyzn 65 lat.  

Wiek przedprodukcyjny – wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, 
tj. grupa wieku 0–17 lat. 

Wiek produkcyjny – wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18–64 lata, dla ko-
biet 18-59 lat.  

Wiek produkcyjny mobilny – grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18–44 
lata. 

Wiek produkcyjny niemobilny – grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: 
mężczyźni – 45–64 lata, kobiety – 45–59 lat. 

Wiek poprodukcyjny – wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla męż-
czyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej. 

Mieszkanie – lokal przeznaczony na stały pobyt osób, konstrukcyjnie wydzielony trwałymi 
ścianami w obrębie budynku, stanowiący zespół izb lub jedną izbę, łącznie z pomocniczymi 
(przedpokój, hol, łazienka, ustęp, garderoba, spiżarnia, schowek i inne pomieszczenia znaj-
dujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkań-
ców), wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych, do którego to lokalu prowadzi 
niezależne wejście z klatki schodowej, korytarza, wspólnej sieni, ulicy, podwórza lub ogrodu 
niezależnie od tego, czy jest zamieszkane na podstawie jednego lub więcej niż jednego tytułu 
prawnego. 
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Powierzchnia użytkowa mieszkania - suma powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdują-
cych się w obrębie mieszkania, a w szczególności: pokoi, kuchni (z oknem i bez okna), spi-
żarni, przedpokoi, holi, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy lub ganku oraz innych po-
mieszczeń służących mieszkalnym lub gospodarczym potrzebom mieszkańców lokalu, bez 
względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Izba - pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami się-
gającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m 2, z bezpośrednim oświe-
tleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku; za  izbę 
uważa się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria. Nie uznaje się 
za izby - bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia - przedpokojów, holi, ła-
zienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków, schowków itp. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), obudowany ścia-
nami ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz 
z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, 
gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie bu-
dynku. 

Udostępnianie wyników NSP 2021 

Wyniki spisu będą udostępniane zgodnie z harmonogramem publicznie dostępnym dla od-
biorców informacji. Wstępne dane z uwzględnieniem podziału dla województw będą udo-
stępnianie sukcesywnie od kwietnia do lipca 2022 r. Dane na niższych poziomach podziału 
administracyjnego kraju, w tym dla gmin, będą udostępniane od września 2022 r. Wyniki 
spisu będą publikowane na Portalu Informacyjnym GUS (informacje sygnalne i publikacje) 
oraz w Banku Danych Lokalnych. Dla kartograficznej prezentacji danych w ujęciu przestrzen-
nym zostanie wykorzystany zmodernizowany Portal Geostatystyczny.  

Informacje na poziomie województw dostępne są w załączonym Aneksie tabelarycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 

 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/
https://stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://geo.stat.gov.pl/
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Opracowanie merytoryczne: 
Departament Badań Demograficznych 

Dyrektor Dorota Szałtys 
Tel: 22 608 32 26 

Departament Handlu i Usług 

Zastępca Dyrektora Agnieszka Matulska-Bachura 
Tel: 22 608 35 24 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

stat.gov.pl       

@GUS_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  
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