
Lp.
Termin 

udostęp-
nienia

Forma udostępnienia Wersja danych Zakres informacyjny Przekrój terytorialny

 1. styczeń 
2022

INFORMACJA SYGNALNA pt. 
NSP 2021. Wyniki wstępne

https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/

dane wstępne liczba ludności wg płci i wieku (grupy ekonomiczne)
liczba budynków, liczba mieszkań
powierzchnia użytkowa mieszkań
uwagi metodyczne

podział administracyjny: Polska

 2. styczeń 
2022

PUBLIKACJA pt. 
Organizacja i metodologia 

NSP 2021
https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/

– informacje dot. podstaw prawnych NSP 2021, metod zbierania da-
nych, organizacji zbierania i przetwarzania danych, zakresu informa-
cyjnego spisu, definicji pojęć

–

 3. 26 kwiecień 
2022

INFORMACJA SYGNALNA
pt. NSP 2021. Wyniki wstępne.

PUBLIKACJA pt.
Raport zawierający wstępne 

wyniki NSP 2021*

*U w a g a.
Raport zawierający wstępne 
wyniki NSP 2021 będzie opubli-
kowany w maju br.

https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/

dane wstępne liczba ludności wg płci i wieku, kraju urodzenia, obywatelstwa (kraje 
UE, spoza UE), stanu cywilnego, wskaźnik feminizacji, gęstość zalud-
nienia, liczba pracujących wg płci
liczba mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych
liczba izb
powierzchnia użytkowa mieszkań
liczba budynków z mieszkaniami
obiekty zbiorowego zakwaterowania: liczba obiektów wg typów, 
liczba ludności
uwagi metodyczne

podział administracyjny: Polska, województwa

 4. maj 2022 INFORMACJA SYGNALNA pt. 
Ludność według cech spo-
łecznych, NSP 2021. Wyniki 

wstępne
https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/

dane wstępne ludność wg poziomu wykształcenia, płci, wieku
uwagi metodyczne

podział administracyjny: Polska, województwa

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)



 5. czerwiec 
2022

INFORMACJA SYGNALNA pt.
Wyposażenie mieszkań i bu-

dynków w instalacje i urzadze-
nia, NSP 2021. 

Wyniki wstępne
https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/

dane wstępne wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia tech-
niczne
uwagi metodyczne

podział administracyjny: Polska, województwa

 6. lipiec 2022 INFORMACJA SYGNALNA pt.
Status osób na rynku pracy, 
NSP 2021. Wyniki wstępne

https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/

dane wstępne status osób na rynku pracy (pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo) 
wg płci i grup wieku
uwagi metodyczne

podział administracyjny: Polska, województwa

 7. wrzesień 
2022

SYSTEM BAZODANOWY:
BDL, Portal Geostatystyczny
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

stat/
https://geo.stat.gov.pl/

https://spis.gov.pl/

dane ostateczne liczba ludności wg płci i wieku
liczba budynków i mieszkań (zamieszkane, niezamieszkane)

podział administracyjny: Polska, województwa, powiaty, gminy
1) podział statystyczny: makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2), 
podregiony (NUTS 3)
2) podział statystyczny: miejscowości statystyczne

 8. wrzesień– 
–listopad 

2022 
(sukcesyw-
ne ładowa-

nie baz)

SYSTEM BAZODANOWY:
BDL, Portal Geostatystyczny
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

stat/
https://geo.stat.gov.pl/

https://spis.gov.pl/

dane wstępne ludność wg stanu cywilnego, kraju urodzenia, kraju obywatelstwa
charakterystyka demograficzno-społeczna: osoby z niepełnospraw-
nością, osoby wg poziomu wykształcenia
status osób na rynku pracy: pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo
obiekty zbiorowego zakwaterowania: liczba obiektów wg typów, 
liczba ludności w obiektach
cudzoziemcy w Polsce
emigranci z Polski przebywający czasowo za granicą
struktura narodowo-etniczna ludności: przynależność narodowo-et-
niczna, język używany w domu
rodziny: liczba i typy rodzin oraz rodzin z dziećmi
gospodarstwa domowe: liczba osób w mieszkaniu, skład rodzinny
charakterystyka zasobów mieszkaniowych: podstawowe informacje o 
mieszkaniach, formy własności mieszkań, wiek mieszkań i ich wypo-
sażenie w instalacje i urządzenia techniczne

podział administracyjny: Polska, województwa, powiaty (wybrany 
zakres)
podział statystyczny: makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2), 
podregiony (NUTS 3)

 9. listopad 
2022

PUBLIKACJA pt.
Raport dotyczący jakości wyni-

ków NSP 2021*
*U w a g a.
Raport dotyczący jakości wyni-
ków NSP 2021 będzie opubliko-
wany w marcu 2023 r.

https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/

– ocena jakości spisu w zakresie procesu realizacji oraz wyników spisu –



10. grudzień 
2022

Portal Geostatystyczny
https://geo.stat.gov.pl/

https://spis.gov.pl/ 

dane ostateczne liczba ludności wg płci i wieku siatka kilometrowa (grid) dla zmiennych, określonych w Rozporzą-
dzeniu Komisji nr 2018/1799 z dni 21 listopada 2018 r.  
w sprawie ustanowienia tymczasowego bezpośredniego działania 
w dziedzinie statystyki dotyczącego rozpowszechniania wybra-
nych tematów spisów ludności i mieszkań 2021 geokodowanych 
w siatce kilometrowej
agregaty zdefiniowane przez użytkownika

liczba mieszkań
liczba budynków

siatka kilometrowa (grid)
agregaty zdefiniowane przez użytkownika

11. czerwiec– 
– sierpień 

2023 
(sukcesyw-
ne ładowa-

nie baz)

SYSTEM BAZODANOWY:
BDL, Portal Geostatystyczny
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

stat/
https://geo.stat.gov.pl/

https://spis.gov.pl/

dane ostateczne ludność wg płci, wieku, stanu cywilnego
charakterystyka demograficzno-społeczna: liczba osób z niepełno-
sprawnością, liczba osób wg poziomu wykształcenia, źródło utrzyma-
nia
status osób na rynku pracy: pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo
zasoby migracyjne: kraj urodzenia, kraj obywatelstwa
cudzoziemcy w Polsce
migracje na pobyt czasowy: emigranci wg kraju przebywania, wieku, 
płci, imigranci przebywający w Polsce czasowo
migracje wewnętrzne: ludność wg okresu zamieszkania, struktura 
demograficzno-społeczna osób migrujących
rodziny: typy rodzin, liczba dzieci
gospodarstwa domowe: liczba osób, skład rodzinny
obiekty zbiorowego zakwaterowania: liczba obiektów wg typów, 
liczba ludności
warunki mieszkaniowe: rodzaj zamieszkiwanych pomieszczeń 
(mieszkania oraz inne pomieszczenia niebędące mieszkaniami), stan 
zamieszkania mieszkania, formy własności mieszkań, powierzchnia 
oraz liczba izb w mieszkaniach, gęstość zaludnienia, tytuł prawny do 
zajmowanego mieszkania, sposób ogrzewania mieszkania, wyposa-
żenie mieszkań w instalacje techniczne, mieszkania według rodzaju 
budynków oraz wieku budynku
budynki: rodzaje budynków, w których znajdują się mieszkania, 
stan zamieszkania budynku, wyposażenie budynków w instalacje i 
urządzenia techniczne, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, 
liczba izb w budynku, własność budynku, liczba mieszkań w budyn-
ku, rok wybudowania budynku

podział administracyjny: Polska, województwa, powiaty i gminy 
(dla wybranych zmiennych)
1. podział statystyczny: makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2), 
podregiony (NUTS 3)
2. podział statystyczny: miejscowości statystyczne (dla wybranych 
zmiennych)
siatka kilometrowa (grid) dla wybranych zmiennych określonych 
w Rozporządzeniu Komisji nr 2018/1799 z dnia 21 listopada 2018 r. 
w sprawie ustanowienia tymczasowego bezpośredniego działania 
w dziedzinie statystyki dotyczącego rozpowszechniania wybra-
nych tematów spisów ludności i mieszkań 2021 geokodowanych 
w siatce kilometrowej
agregaty zdefiniowane przez użytkownika (dla wybranych zmien-
nych)

12. wrzesień 
2023

PUBLIKACJA ANALITYCZNA pt. 
Stan i struktura demograficz-
no-społeczna i ekonomiczna 

ludności Polski w świetle 
wyników NSP 2021
https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/ 

dane ostateczne stan i struktura demograficzna ludności
ludność wg kraju urodzenia i obywatelstwa
imigracja i emigracja
migracje wewnętrzne
ludność wg poziomu wykształcenia
osoby z niepełnosprawnością
źródła utrzymania osób
przynależność narodowo-etniczna,
język używany w domu
przynależność wyznaniowa
obiekty zbiorowego zakwaterowania: liczba obiektów wg typów, 
liczba ludności w obiektach

podział administracyjny: Polska, województwa 



13. wrzesień 
2023

PUBLIKACJA ANALITYCZNA pt.: 
Ludność na rynku pracy w 
świetle wyników NSP 2021

https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/ 

dane ostateczne charakterystyka demograficzno-społeczna i ekonomiczna zasobów 
pracy, w tym: pracujący (charakterystyka zawodowa: status zatrud-
nienia, rodzaj działalności, zawód wykonywany i lokalizacja pracy), 
bezrobotni (w tym długotrwale), bierni zawodowo (główne przyczyny 
bierności)

podział administracyjny: Polska, województwa

14. wrzesień 
2023

PUBLIKACJA ANALITYCZNA 
pt.: Warunki mieszkaniowe w 

Polsce w świetle wyników NSP 
2021

https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/ 

dane ostateczne rodzaj zamieszkiwanych pomieszczeń (mieszkania oraz inne po-
mieszczenia niebędące mieszkaniami), stan zamieszkania miesz-
kania, formy własności mieszkań, powierzchnia oraz liczba izb w 
mieszkaniach, gęstość zaludnienia, tytuł prawny do zajmowanego 
mieszkania, sposób ogrzewania mieszkania oraz rodzaje stosowa-
nych paliw, wyposażenie mieszkań w instalacje techniczne: gaz z 
sieci, wodociąg, kanalizacja, mieszkania wg rodzaju budynków oraz 
wieku budynków.
rodzaje budynków, w których znajdują się mieszkania, stan zamiesz-
kania budynku, wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia 
techniczne, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, liczba 
izb w budynku, własność budynku, liczba mieszkań w budynku, rok 
wybudowania budynku

podział administracyjny: Polska, województwa

15. wrzesień 
2023

PUBLIKACJA ANALITYCZNA pt.: 
Dojazdy do pracy w świetle 

wyników NSP 2021
https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/ 

dane ostateczne terytorialne zróżnicowanie dojazdów do pracy
macierz przepływów ludności związanych z pracą  pokazująca 
powiązania między gminami, z których osoby wyjeżdżają do pracy i 
gminami, w których pracują.

podział administracyjny: Polska, województwa, powiaty, gminy

16. wrzesień 
2023

PUBLIKACJA ANALITYCZNA pt.: 
Rodziny w Polsce w świetle 

wyników NSP 2021
https://stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/ 

dane ostateczne liczba, wielkość, skład rodzinny i pokoleniowy gospodarstw domo-
wych
stosunek pokrewieństwa osób do reprezentanta gospodarstwa do-
mowego, cechy demograficzne i społeczne reprezentanta
liczba i typy rodzin oraz rodzin z dziećmi, w tym dziećmi do lat 24 na 
utrzymaniu

podział administracyjny: Polska, województwa 

17. marzec 
2024

Census Hub dane ostateczne dane określone w Rozporządzeniu Komisji 2017/712 z dnia 20 kwiet-
nia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku referencyjnego i programu 
danych statystycznych i metadanych do celów spisów powszechnych 
ludności i mieszkań przewidzianych w rozporządzeniu PE i Rady (We) 
263/2008 oraz Rozporządzeniu Komisji nr 2018/1799 z dnia 21 listo-
pada 2018 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego bezpośredniego 
działania w dziedzinie statystyki dotyczącego rozpowszechniania 
wybranych tematów spisów ludności i mieszkań 2021 geokodowa-
nych w siatce kilometrowej

–


