
 

 

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy osób:  

 obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub 
przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają 
zameldowanie w Polsce;  

 obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie 
wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę;  

 osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.  

Spisowi podlegają także:  

 mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Aplikacja do samospisu internetowego w języku ukraińskim jest dostępna pod adresem: https://nsp2021.spis.gov.pl. 

 W przypadku zalogowania się do aplikacji przez cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, czyli za 
pomocą adresu e-mail oraz zdefiniowanego hasła dostępu, wymagane będzie uzupełnienie przez niego 
danych osobowych: nazwiska, imienia, drugiego imienia (o ile zostało nadane), płci i daty urodzenia. 

 Zakłada się, że osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby 
małoletnie, powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów. Dane dotyczące osób nieobecnych 
przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.  

 Dopuszcza się możliwość udzielenia odpowiedzi za osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu przez dorosłą 
osobę również zamieszkałą w tym mieszkaniu. Osoba ta podaje informacje o mieszkaniu i wszystkich 
osobach w nim zamieszkałych, ustala skład osobowy mieszkania, określa relacje rodzinne pomiędzy 
osobami oraz udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mieszkaniowym i osobowym. 

Spisu możesz dokonać w dogodnym dla Ciebie miejscu i o najlepszej dla Ciebie porze. Korzystając 
z aplikacji do samospisu nie poniesiesz żadnych kosztów, przeznaczysz tylko trochę czasu. Jeśli 
zdecydujesz się skorzystać z pomocy rachmistrza – zadzwoń na infolinię pod numer 22 279 99 99  
i poproś o przeprowadzenie spisu bądź umów się w dogodnym czasie na rozmowę z rachmistrzem. 
Rachmistrz może też zadzwonić z telefonu nr 22 828 88 88. 

Dodatkowo w każdym urzędzie gminy są przygotowane punkty, gdzie można przyjść się spisać. 

https://nsp2021.spis.gov.pl/

