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INFORMACJE SYGNALNE 

30.01.2023 r. 

 

Rodziny – wyniki wstępne NSP 2021 

 

Według wstępnych wyników NSP 2021  
liczba rodzin w Polsce liczyła 10159,3 tys.  
i w porównaniu z wynikami spisu 2011 r.  
była niższa o 813,2 tys. tj. 7,4%.  

 

Niniejsze opracowanie zawiera prezentację wstępnych wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w zakresie liczby i struktury rodzin według 
biologicznych typów rodzin. Dodatkowo dla szerszej charakterystyki podane zostały 
informacje o gospodarstwach domowych. Prezentowane informacje zostały opracowane  
w oparciu o ludność według definicji krajowej. 

Liczba rodzin według typów 

Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba rodzin w Polsce wyniosła 10159,3 tys. i   
w ciągu dekady zmniejszyła się o 813,2 tys. tj. o 7,4%. 

W okresie międzyspisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast – w 2021 r. odnoto-
wano spadek o 824,4 tys. (ponad 12%). Natomiast na wsi odnotowano niewielki wzrost liczby 
rodzin - nieco ponad 11 tys. (0,3%). Obserwowane w ostatnim spisie zwiększenie się liczby ro-
dzin na wsi w stosunku do liczby rodzin z miast jest konsekwencją postępującego kierunku 
przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół 
dużych miast.  

W porównaniu z danymi spisu z 2011 r. znacznie obniżyła się liczba małżeństw (zarówno  
z dziećmi, jak i bez dzieci) – w 2021 r. było ich ok. 7312,0 tys., tj. ponad 72,0% ogółu rodzin  
(w 2011 r. odpowiednio 8153,2 tys. co stanowiło 74,3% ogółu rodzin). Natomiast dynamicznie 
(o ponad 74%) wzrosła liczba par pozostających w związkach niesformalizowanych - w 2021 r. 
odnotowano ich 552,8 tys. (w 2011 r. – odpowiednio 316,5 tys.). Jednakże w strukturze rodzin 
według typów stanowiły one nadal niewielki udział – prawie 5,4%.  

Warto podkreślić, iż obserwowane w okresie międzyspisowym zmiany w strukturze rodzin 
mogą wynikać m.in. z malejącej liczby zawieranych małżeństw na korzyść pozostawania w 
związkach niesformalizowanych oraz rosnącej dość dynamicznie w okresie międzyspisowym 
liczby rozwodów. 

W omawianym okresie zmniejszyła się liczba samotnych rodziców z dziećmi (o ponad 208 
tys.) i w 2021 r. ich liczba wynosiła 2294,4 tys. 

W okresie międzyspisowym największe zmiany dotyczyły grupy małżeństw z dziećmi. Pomimo 
znacznego spadku ich liczby, niezmiennie ta grupa pozostawała najczęstszym typem rodziny. 
W 2021 r. rodzin takich było 4242,1 tys. i stanowiły 41,8% ogółu rodzin. W porównaniu z 2011 r. 
liczba rodzin tego typu zmniejszyła się o 1214,7 tys. (22,3%). Spadek dotyczył w większości ro-
dzin zamieszkałych w miastach (o prawie 30%), natomiast na wsi spadek liczby małżeństw z 
dziećmi był nieco niższy (o 13%). Należy dodatkowo zaznaczyć, że rodziny z dziećmi stanowią 
prawie połowę w strukturze rodzin zamieszkałych na wsi, natomiast w miastach niecałe 37% 
ogółu rodzin tam zamieszkałych.  

 

 10 159,3 tys. 
Liczba rodzin w Polsce w dniu                  
31 marca 2021 r. 
 

Spadek liczby rodzin   
o 813,2 tys. tj. o 7,4 %. 

Małżeństwa z dziećmi to na-
dal najczęstszy typ rodziny 
w Polsce, a ich udział w 
strukturze rodzin wynosił 
prawie 42%. 

Na wsi małżeństwa z 
dziećmi stanowiły blisko 
połowę rodzin tam za-
mieszkałych. 
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Tablica 1. Rodziny według typów i miejsca zamieszkania w 2011 r. i 2021 r. 

Wyszcze-
gólnienie Ogółem 

Małżeństwa Związki niesformali-
zowane* Matki z 

dziećmi 
Ojcowie z 
dziećmi 

bez dzieci z dziećmi bez dzieci z dziećmi 

Ogółem w tys. 

2011 10972,5 2696,4 5456,8 145,2 171,3 2174,3 328,6 

2021 10159,3  3069,9  4242,1  263,9  288,9  1908,7  385,7  

Miasta               

2011 6805,7 1788,9 3105,4 124,5 127,0 1446,5 213,4 

2021 5981,3  1954,0  2195,7  206,6  189,1  1203,6  232,4  

Wieś               

2011 4166,9 907,5 2351,4 20,7 44,3 727,8 115,2 

2021 4178,0  1116,0  2046,4  57,4  99,8  705,0  153,4  

  2011=100 

Ogółem 92,6  113,9  77,7  181,8  168,7  87,8  117,4  

Miasta 87,9  109,2  70,7  165,9  148,9  83,2  108,9  

Wieś 100,3  123,0  87,0  277,5  225,4  96,9  133,2  

*W NSP 2011 w typologii rodzin kategoria ta była określana jako partnerzy z dziećmi lub bez dzieci. 

W latach 2011-2021 obserwowany jest znaczny wzrost – o 373,5 tys. (13,9%) – liczby małżeństw 
bez dzieci. W 2021 r. odnotowano ich 3069,9 tys. Należy zaznaczyć, iż wzrost tego typu rodzin 
nastąpił przede wszystkim na wsi – o 23% (w miastach 9,2%). 

Zgodnie z wstępnymi wynikami NSP 2021 ok. 552,8 tys. rodzin w Polsce to związki niesformali-
zowane. Zdecydowana ich większość (395,7 tys. tj. 71,6%) mieszkała w miastach, gdzie od 
ostatniego spisu ich liczba wzrosła o ponad 57 %. Natomiast na wsi obserwowany jest bar-
dziej dynamiczny wzrost takich związków – prawie 2,5 - krotny w odniesieniu do 2011 r. Ponad 
połowę tych par (288,9 tys.) stanowiły rodziny z dziećmi, przy czym wyższy udział tego typu 
związków w ogólnej ich liczbie odnotowano na wsi (63,5%), w miastach stanowiły one blisko 
połowę par pozostających w związkach niesformalizowanych. 

Kolejnym typem rodzin, których liczba zmniejszyła się w odniesieniu do wyników poprzed-
niego spisu, są rodziny niepełne. W 2021 r. – podobnie jak w 2011 r. - przeszło co czwarta ro-
dzina była tworzona przez samotnego rodzica z dziećmi. W 2021 r. rodziców samodzielnie wy-
chowujących dzieci było 2294,4 tys. Około 2/3 tych rodzin mieszka w mieście. Udział matek z 
dziećmi w strukturze rodzin wyniósł 18,8%, a ojców – 3,8%. Należy zwrócić uwagę na wzrost 
liczby ojców samodzielnie wychowujących dzieci. W 2021 r. ich liczba wyniosła 385,7 tys. 
(wzrost o 17,4% w odniesieniu do 2011 r.); jakkolwiek w dalszym ciągu jest to najmniej liczny 
typ rodziny w Polsce. Zmniejszyła się natomiast liczba matek z dziećmi: w 2011 r. było ich 
2147,3 tys., a dekadę później o 12,2% mniej, tj. 1908,7 tys. 

 

 

 

 

Ponad połowa par pozosta-
jących w związkach niesfor-
malizowanych to rodziny z 
dziećmi. 

Udział rodzin niepełnych  
w ogólnej liczbie rodzin  
wynosił 22,6% i w porówna-
niu do 2011 r. pozostał na 
tym samym poziomie. 
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Wykres 1. Rodziny według typów i miejsca zamieszkania w 2011 r. i 2021 r. (w %)

 

 

 

Rodziny według typów oraz województw 

Ważnym elementem analizy rodzin jest występowanie poszczególnych typów rodzin w ujęciu 
regionalnym. Według wstępnych wyników spisu 2021 r. największy udział rodzin z dziećmi 
(par małżeńskich i związków niesformalizowanych) odnotowano w województwach: podkar-
packim (50,0%), małopolskim (48,7%) i wielkopolskim i (47,1%) przy ogólnym wskaźniku dla 
kraju 44,6%. Należy podkreślić, że dziesięć lat wcześniej wskaźnik dla kraju był nieco wyższy i 
wynosił 51,3%, natomiast nie zmienił się ranking województw i w 2011 r. te same wojewódz-
twa charakteryzowały się wysokimi udziałami rodzin z dziećmi. 

Najmniej rodzin z dziećmi zamieszkuje województwa dolnośląskie i zachodniopomorskie - 
(po 40,3%, w 2011 r. odpowiednio 47,1% i 48,5%), oraz lubuskie i łódzkie - po 42,3%, (w 2011 r. 
odpowiednio 50,0% i 48,2%). 

Z kolei najwyższy udział rodzin niepełnych występuje w województwach: warmińsko-mazur-
skim (24,4%), lubuskim (24,0%) oraz łódzkim i mazowieckim - po 23,9% - przy wskaźniku dla 
Polski wynoszącym 22,6%. Najniższy natomiast udział rodziców samotnie wychowujących 
dzieci odnotowano w 2021 r. w województwach: wielkopolskim (20,3%), śląskim (20,8%), po-
morskim i opolskim – po 21,8%. 
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małżeństwa/związki niesformalizo-
wane bez dzieci 
 
małżeństwa/związki niesformalizo-
wane z dziećmi 
 
samotni rodzice 

Mapa 1. Rodziny według typów i województw w 2011 r. (w %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mapa 2. Rodziny według typów i województw w 2021 r. (w %) 

 
 

Największym udziałem rodzin typu małżeństwa/związki niesformalizowane bez dzieci – po-
wyżej średniego wskaźnika dla kraju wynoszącego 32,8% (w 2011 r. odpowiednio 25,9%) cha-
rakteryzowały się województwa: śląskie - 36,2% (w 2011 r. – 28,3%), dolnośląskie - 36,1% i za-
chodniopomorskie -36,1% (w 2011 r. odpowiednio po 27,1%). W 2021 r. najniższy udział rodzin 
bez dzieci odnotowano w województwach: podkarpackim – 28,0%, mazowieckim - 29,3% i 
podlaskim 31,1%. 

Gospodarstwa domowe według liczby osób 

W NSP 2021 przy wyodrębnianiu gospodarstw domowych zastosowano kryterium mieszka-
niowe, oznacza to, że wszystkie osoby mieszkające w jednym mieszkaniu są uważane za 
członków tego samego gospodarstwa domowego.  

Natomiast w  spisie z 2011 r. dla wyodrębniania gospodarstw domowych w mieszkaniach sto-
sowane było kryterium ekonomiczne, tj.  wspólnego utrzymywania się osób zamieszkujących 

Polska 
małżeństwa/związki niesformalizowane bez dzieci – 25,9% 
małżeństwa/związki niesformalizowane z dziećmi – 51,3% 
samotni rodzice – 22,8% 

 

Polska 
małżeństwa/związki niesformalizowane bez dzieci – 32,8% 
małżeństwa/związki niesformalizowane z dziećmi – 44,6% 
samotni rodzice – 22,6% 
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razem, co oznaczało, że w jednym mieszkaniu mogło być więcej niż jedno gospodarstwo do-
mowe. Jednak dla celów porównań wyników obu spisu dane o liczbie gospodarstw domo-
wych z 2011 r. przeliczono w oparciu o koncepcję mieszkaniową. 

Według wstępnych wyników NSP 2021 było 12535,8 tys. gospodarstw domowych tj. o 360,5 tys. 
(o 3%) gospodarstw domowych więcej niż w 2011 r. 

Tablica 2. Gospodarstwa domowe i ludność w 2011 r. i 2021 r. 

Wyszcze-
gólnienie 

Gospodarstwa domowe*  
Ludność w gospodarstwach 

domowych 

Przeciętna 
liczba osób w 

gospodarstwie 
domowym 

2011 2021 2011=100 2011 2021 2011=100 2011 2021 

Ogółem 12175,3 12535,8 103,0 38291,5 37487,3 97,9 3,14 2,99 

Miasta 8335,2 8478,8 101,7 23239,9 22442,5 96,6 2,79 2,65 

Wieś 3840,1 4057,0 105,6 15051,6 15044,8 100,0 3,92 3,71 

* Dla NSP 2021 i 2011 dane o gospodarstwach domowych według koncepcji mieszkaniowej.  

Zdecydowana większość gospodarstw, tj. 8478,8 tys. (67,6%), mieszkała w miastach, gdzie ich 
liczba w porównaniu do 2011 r. zwiększyła się o 143,6 tys. (niecałe 2%). Na wsi liczba gospo-
darstw wynosiła 4057,0 tys. i w porównaniu do 2011 r. odnotowano ich wzrost o 216,9 tys. 
(5,6%). Zwiększenie liczby gospodarstw domowych zamieszkałych na wsi w dużej mierze jest 
spowodowane rozwojem ośrodków podmiejskich (najczęściej skupionych wokół dużych 
miast). 

Wykres 2.  Gospodarstwa domowe w miastach i na wsi w latach 2011 i 2021 (w %) 

 
 

W 2021 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 37487,3 tys. osób (98,6% ludności kraju). 
Należy zwrócić uwagę, że liczba ludności miejskiej w gospodarstwach znacznie zmalała w po-
równaniu do 2011 r. – o 797,4 tys. (tj. o 3,4%), natomiast na wsi pozostaje na zbliżonym pozio-
mie. W latach 2011–2021 zmniejszeniu uległa średnia liczba osób w gospodarstwach domo-
wych – do poziomu 2,99 w 2021 r. (w 2011 r. średnia dla kraju wynosiła 3,14 osoby). Tendencja 
zmniejszania się wielkości gospodarstw domowych utrzymuje się zarówno w miastach, jak i 
na wsi. Zmiany widoczne są również w strukturze gospodarstw domowych według liczby 
osób. 
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W okresie międzyspisowym znacznie zwiększyła się liczba najmniejszych gospodarstw domo-
wych - jednoosobowych i dwuosobowych, tworzonych głównie przez osoby młode, które po-
dejmują decyzję o usamodzielnianiu się, bezdzietne pary oraz często przez osoby starsze. 
Według wstępnych wyników NSP 2021 udział gospodarstw jednoosobowych wynosił 22,7% 
wśród ogółu gospodarstw domowych (w 2011 r. - 20,3%), natomiast 25,0% gospodarstw two-
rzonych było przez dwie osoby – w 2011 r. odpowiednio 23,3%. 

Tablica 3. Gospodarstwa domowe według liczby osób w 2011 r. i 2021 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

1 2 3 
4 i więcej 

osób 

Ogółem w tys. w odsetkach (struktura pozioma) 

2011 12175,3 20,3 23,3 20,1 36,4 

2021 12535,8 22,7 25,0 19,0 33,3 

Miasta           

2011 8335,2 23,2 26,6 21,8 28,4 

2021 8478,8 27,0 28,2 19,4 25,4 

Wieś           

2011 3840,1 14,0 16,1 16,2 53,7 

2021 4057,0 13,6 18,5 18,2 49,7 

Zdecydowanie więcej gospodarstw jednoosobowych mieszkało w miastach i ich udział wyno-
sił 27,0% ogółu gospodarstw tam mieszkających. Gospodarstwa dwuosobowe stanowiły naj-
wyższy udział w strukturze gospodarstw miejskich, który wynosił 28,2% i był wyższy w porów-
naniu do 2011 r. (wzrost o 1,6 p. proc.).  

Z kolei w 2021 r. na wsi gospodarstwa jednoosobowe stanowiły najniższy (13,6%) udział wśród 
ogółu gospodarstw tam zamieszkałych i w porównaniu do 2011 r. ich udział był nieco niższy 
(o 1,6 p. proc.). Gospodarstwa tworzone przez dwie osoby stanowiły 18,5%, a ich udział zwięk-
szył się nieznacznie w porównaniu do 2011 r. kiedy wynosił 16,1%.  

Według wyników spisu 2021 prawie co 5 gospodarstwo domowe składało się z trzech osób i w 
okresie międzyspisowym ich udział wśród ogółu gospodarstw nieznacznie zmniejszył się (o 
1,1 p. proc.). W miastach udział takich gospodarstw wynosił 19,4% ogółu gospodarstw miej-
skich i w stosunku do 2011 r. zmniejszył się o 2,4 p. proc. Natomiast na wsi obserwuje się 
wzrost odsetka gospodarstw trzyosobowych (o 2 p. proc.). W 2021 r. gospodarstwa te stano-
wiły 18,2% wśród gospodarstw zamieszkałych na wsi. 

Zarówno w miastach, jak i na wsi obniżył się znacząco udział gospodarstw domowych składa-
jących się z czterech i większej liczby osób. W 2021 r. w miastach udział takich gospodarstw 
wynosił 25,4% i w porównaniu do 2011 r. obniżył się o 3 p. proc. Na wsi - pomimo spadku 
udziału gospodarstw z czterema i więcej osobami (o 4 p. proc.) w porównaniu do 2011 r. - sta-
nowiły one najwyższy - 49,7% udział wśród gospodarstw tam mieszkających. 

Należy zwrócić uwagę, że zmniejszanie się odsetka gospodarstw czteroosobowych i więk-
szych w ogólnej strukturze gospodarstw domowych jest związane ze zmniejszaniem się liczby 
zawieranych małżeństw i spadkiem liczby urodzeń. Dodatkową przyczyną może być także 
liczba zgonów, jakie miały miejsce w 2020 r. i 2021 r. związanych z pandemią wywołaną wiru-
sem SARS-CoV-2. 

W miastach gospodarstwa 
domowe składające się z 
dwóch osób stanowiły naj-
wyższy (28,2%) udział w 
strukturze gospodarstw do-
mowych. 

Na wsi blisko połowa gospo-
darstw domowych składała 
się z czterech i większej liczby 
osób. Stanowiły one najwyż-
szy udział w strukturze gospo-
darstw domowych mieszkają-
cych na wsi. 
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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.1  

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) z wykorzystaniem 
mobilnych terminali elektronicznych, który ze względu na sytuację pandemiczną panu-
jącą w kraju mógł być realizowany w terminie od 21 czerwca do 30 września 2021 r. 

                                                           

1 Szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych znajduje się na stronie 
GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/ - dostęp: 22.01.2023 r. 

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

Wybrane pojęcia i definicje spisowe odnoszą się bezpośrednio do omawianego tematu ba-
dawczego. 

Wyniki w zakresie gospodarstw domowych i rodzin zostały zaprezentowane w niniejszym 
opracowaniu w oparciu o ludność według definicji krajowej.  

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. 

W spisach powszechnych ludności i mieszkań do wyodrębnienia gospodarstw domowych 
państwa członkowskie stosują kryterium „wspólnego utrzymywania się” lub, gdy jest to nie-
możliwe, koncepcję „jednostki mieszkaniowej”. 

W NSP 2021 przyjęto koncepcję mieszkaniową gospodarstwa domowego, według której 
wszystkie osoby mieszkające w jednym mieszkaniu są uważane za członków tego samego go-
spodarstwa domowego.  

Wśród osób wspólnie mieszkających wyodrębnia się rodziny. Podstawową informacją, która 
umożliwia wyodrębnienie rodzin biologicznych, jest ustalenie stopnia pokrewieństwa w sto-
sunku do określonej osoby oraz wskazanie dla każdej osoby jej współmałżonka i rodziców 
(jeżeli takie osoby zamieszkują wspólnie). W NSP 2021 ustalenie relacji rodzinnych osób pole-
gało na wskazaniu w pytaniach formularza spisowego ojca, matki oraz współmałżonka/part-
nera(ki) spośród osób wspólnie zamieszkujących w danym mieszkaniu.  

W statystyce publicznej rodzina biologiczna (nuklearna) definiowana jest jako dwie lub więk-
sza liczba osób, które są związane jako mąż i żona, wspólnie żyjący partnerzy (kohabitanci) – 
osoby płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. Jest to definicja wykorzystywana m.in. w spi-
sach powszechnych ludności i mieszkań. Przytoczona definicja najlepiej odzwierciedla fak-
tyczny obraz różnych form życia rodzinnego we współczesnym świecie przy zachowaniu obo-
wiązującego w Polsce prawa, obejmując zarówno tradycyjnie pojmowane rodziny, jak i ich al-
ternatywne formy.  

Zgodnie z powyższą definicją wyróżnia się następujące typy rodzin biologicznych: 

• małżeństwo bez dzieci,  

• małżeństwo z dziećmi,  

• związki niesformalizowane bez dzieci, 

• związki niesformalizowane z dziećmi,  

• matka z dziećmi,  

• ojciec z dziećmi.  

Związek niesformalizowany oznacza utrzymywanie więzi psychicznych, fizycznych i/lub eko-
nomicznych natury małżeńskiej (bez zawierania związku małżeńskiego) pomiędzy dwiema 
osobami. W poprzednich spisach pozycja ta w stosowanej w statystyce typologii rodzin była 
określana jako partnerzy z dziećmi lub bez dzieci.  

Rodzina pełna to oboje rodziców z dzieckiem/dziećmi (naturalnymi lub adoptowanymi), na-
tomiast rodzina niepełna to jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi, tj. samotna matka z dziećmi 
lub samotny ojciec z dziećmi.  

Jako dziecko określa się osobę w każdym wieku, która pozostaje w gospodarstwie domowym 
wraz z obojgiem lub jednym z rodziców. Do dzieci zalicza się również pasierbów oraz dzieci 
przysposobione. 
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Udostępnianie wyników NSP 2021 

Wyniki spisu są udostępniane zgodnie z harmonogramem publicznie dostępnym dla odbior-
ców informacji. Wstępne dane z uwzględnieniem podziału dla województw są udostępnianie 
sukcesywnie od kwietnia 2022 r. Dane na niższych poziomach podziału administracyjnego 
kraju, w tym dla gmin, są udostępniane od września 2022 r. Wyniki spisu są publikowane na 
Portalu Informacyjnym GUS (informacje sygnalne i publikacje) oraz w Banku Danych Lokal-
nych. Dla kartograficznej prezentacji danych w ujęciu przestrzennym wykorzystywany jest 
zmodernizowany Portal Geostatystyczny.   

 

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://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://portal.geo.stat.gov.pl/
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Opracowanie merytoryczne: 
Departament Badań Demograficznych 

Zastępca dyrektora Anna Wysocka 
Tel: 22 608 33 01 

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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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania 
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