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• zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 

demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej, charakterystyce 

gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na 

poziomie kraju, województwa i gminy;

• analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych na 

przestrzeni lat 2011-2021;

• dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską oraz 

wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż 

EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);

CELE SPISU
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• przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w 

życie nowelizacji ustawy do 30 września), na terenie całego kraju według stanu 

na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00;

• realizowany metodą obserwacji pełnej, raz na 10 lat;

TERMIN I METODA REALIZACJI SPISU
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• wszyscy stali mieszkańcy oraz czasowo przebywający na terenie kraju są 

zobowiązani z mocy ustawy do wzięcia udziału w spisie i udzielania dokładnych, 

wyczerpujących, zgodnych z prawdą odpowiedzi; 

Uwaga: wyjątek szefowie oraz cudzoziemski personel przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin 

oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów) 

• dane dotyczące osób nieobecnych (w tym przebywających za granicą) i osób 

małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe;

OBOWIĄZEK UDZIAŁU W SPISIE
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• odmowa udziału w spisie czy udzielanie odpowiedzi niezgodnych ze stanem 

faktycznym może skutkować nałożeniem kary grzywny;

(„Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi 

sprawca podlega grzywnie”.

„Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w 

spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie” - ustawa o stat. publ. z dnia 

29 czerwca 1995 r. z późn. zm., art. 56 i 57).

OBOWIĄZEK UDZIAŁU W SPISIE
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• samospis internetowy (CAWI) – metoda obowiązkowa;

• wywiad telefoniczny (CATI);

• wywiad bezpośredni (CAPI);

• „Spis na żądanie” wywiad telefoniczny na żądanie;

METODY ZBIERANIA DANYCH 
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• administracja publiczna (rządowa, samorządowa, regionalna);

• jednostki organizacyjne w regionie (ZUS, KRUS, MODR, WUP);

• uczelnie wyższe;

• młodzież szkolna;

• organizacje pozarządowe; 

• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;

• parafie;

• media regionalne i lokalne (tradycyjne i elektroniczne).

ADRESACI DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
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• mniejszości narodowe i etniczne;

• cudzoziemcy;

• osoby ze szczególnymi potrzebami:

✓ z niepełnosprawnościami, 

✓ starsze wymagające wsparcia,

✓ wykluczone cyfrowo (np. brak umiejętności posługiwania się komputerem, 

niska jakość łącza internetowego, brak dostępu do Internetu),

✓ wszystkie pozostałe grupy osób, które z uwagi na swoje cechy lub okoliczności, 

w których się znajdują nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć barier 

uniemożliwiających im samodzielnie spisanie się przez Internet.

GRUPY OBJĘTE DODATKOWYMI DZIAŁANIAMI 
INFORMACYJNYMI
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• ukraińska;

• rosyjska;

• białoruska;

• śląska;

• żydowska;

• angielska;

• niemiecka;

• francuska;

• wietnamska;

• romska;

• ormiańska;

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W 
WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WG NSP 2011
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ODCZUWASZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ  - NIE 

OBAWIAJ SIĘ – WEŹ UDZIAŁ W SPISIE

PAMIĘTAJ - każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany:

- samodzielnie przeprowadzić samospis internetowy w aplikacji dostępnej od 1 

kwietnia na stronie spis.gov.pl,

- przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym.

UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I 
ETNICZNYCH W NSP 2021
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GWARANCJA RÓWNEGO TRAKTOWANIA

W Spisie pytamy o te same informacje każdego mieszkańca Polski.

Przedstawiciele mniejszości realizując obowiązek spisowy mają  niepowtarzalną 

szansę wpływania na kształt swojej przyszłości. 

Pytania na formularzu spisowym dotyczące  przynależności do narodowości.

Wskaż zgodnie z odczuwaną przynależnością odpowiedzi na pytania:

Jaka jest Pana/Pani narodowość? – wybór z listy 

Czy odczuwa Pan/Pani przynależność także do innego narodu i wspólnoty etnicznej?

a) Tak (proszę podać)

b) Nie, nie odczuwam

UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I 
ETNICZNYCH W NSP 2021
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GWARANCJA KORZYŚCI

Przekazując swoje dane w Spisie przedstawiciele mniejszości stwarzają sobie i 

społeczeństwu szansę na:

• poznanie sytuacji mniejszości narodowej lub etnicznej w swojej gminie, w swoim 

powiecie, województwie i kraju;

• przygotowanie najlepszych rozwiązań dotyczących potrzeb swojej grupy 

społecznej;

a także zyskują

• poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku obywatelskiego;

• szansę na wygranie jednej z nagród w planowanej loterii spisowej;

• szansę na wygranie przez zamieszkiwaną gminę cennych nagród w konkursie 

Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę! 

UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I 
ETNICZNYCH W NSP 2021
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GWARANCJA WYGODY

Spisu można dokonać w dogodnym dla każdego miejscu i o najlepszej porze. 

Korzystając z aplikacji do samospisu nie ponosimy żadnych kosztów, przeznaczamy 

tylko trochę czasu. 

Jeśli nie mamy dostępu do Internetu, możemy skorzystać nieodpłatnie 

ze stanowiska do samospisu uruchomionego w każdej gminie w Polsce.

Jeśli chcemy skorzystać z pomocy rachmistrza – należy zadzwonić na infolinię pod 

numer 22 279 99 99 i poprosić o przeprowadzenie spisu bądź umówienie się w 

dogodnym czasie na rozmowę z rachmistrzem. 

UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I 
ETNICZNYCH W NSP 2021
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GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA 

Dane, które przekazujemy w Spisie są:

• poufne i chronione prawnie – objęte tajemnicą statystyczną, 

• zanonimizowane i zaszyfrowane,

• przechowywane na serwerze użytkowanym tylko przez GUS, 

• zabezpieczone nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

W momencie zakończenia wypełniania ankiety przekazane informacje otrzymują 

status danych statystycznych, są chronione i niedostępne dla osób nieuprawnionych. 

Za nieprawne wykorzystanie danych grozi kara pozbawienia wolności!

UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I 
ETNICZNYCH W NSP 2021
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GWARANCJA JAKOŚCI

Spis powszechny jest najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i 

na świecie. Dane przekazane w spisie są najwyższej jakości, bo spełniają warunki:

• powszechności (obejmują ludność i mieszkania), 

• jednoczesności (obrazują stan w tym samym momencie),

• periodyczności (odbywają się co 10 lat).

Spisy realizowane są zgodnie z polskimi aktami prawa oraz zaleceniami i standardami 

organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, dlatego jakość danych umożliwia 

dokonywanie porównań międzynarodowych.

UDZIAŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I 
ETNICZNYCH W NSP 2021
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Podjęte działania:

• opracowanie planu działań promocyjnych skierowanych do mniejszości 

narodowych i cudzoziemców;

• przygotowanie elektronicznych banerów informacyjnych (tłumaczenie na 

ukraiński, rosyjski, kaszubski, słowacki, łemkowski); 

• przygotowanie ulotek i plakatów z informacjami o spisie (tłumaczenie na rosyjski, 

ukraiński); 

• opracowanie dodatkowej ulotki skierowanej do mniejszości narodowych 

(tłumaczenie na angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, słowacki, czeski, litewski);

• ogólnopolski spot promujący NSP wśród mniejszości;

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE –
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
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Lista języków, na które będą tłumaczone materiały informacyjne:

1. Karaimski

2. Niemiecki

3. Romski

4. Łemkowski

5. Kaszubski

6. Jidysz

7. Białoruski

8. Litewski

9. Ormiański

10. Tatarski

11. Ukraiński

12. Słowacki

13. Czeski

14. Rosyjski

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE –
DZIAŁANIA INFORMACYJNE



Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na stronę: spis.gov.pl і i spisz się przez Internet!
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BANER – UKRAIŃSKI
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BANER – ROSYJSKI
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BANER – KASZUBSKI
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BANER – SŁOWACKI
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BANER – ŁEMKOWSKI



24

PLAKAT 
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Planowane działania:

• organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami mniejszości na Mazowszu;

• tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki mniejszości dostosowane do 

potrzeb w województwie;

• ustalenie kanałów dystrybucji materiałów informacyjnych w językach mniejszości 

(strony internetowe, media społecznościowe, mailing do członków organizacji i 

stowarzyszeń); 

• zaangażowanie ambasadorów spisu spośród przedstawicieli grup mniejszości;

• przygotowanie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych;

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE –
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
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Ramowe założenia:

• strony współpracy – przedstawiciele mniejszości, Pełnomocnik wojewody ds. mniejszości, 

GBS-y;

• czas współpracy – od marca do września 2021 oraz w czasie publikacji wyników spisowych; 

• osoby do kontaktu - US Warszawa Tomasz Kalbarczyk (T.kalbarczyk@stat.gov.pl);

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE –
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
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• zakres współpracy: 

✓zaproszenie wszystkich mniejszości na Mazowszu do współpracy;

✓przekazywanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych na stronach internetowych 

oraz w mediach społecznościowych (banery, ulotki oraz inne materiały w językach 

mniejszości);

✓wsparcie przy tłumaczeniu materiałów informacyjnych na języki mniejszości;

✓konsultacje podejmowanych działań informacyjnych, zgłaszanie nowych propozycji; 

✓Zostań Ambasadorem spisu – propaguj wśród swoich społeczności narodowych i 

etnicznych idee spisu, jego wagę i znaczenie dla mniejszości, bezpieczeństwo 

przekazywanych danych;

✓udział w: spotkaniach roboczych (w tym indywidualnych dedykowanych grupie 

etnicznej), konferencjach tematycznych i briefingach prasowych oraz audycjach 

radiowych i telewizyjnych (przełom maja i czerwca będzie indywidualnie poświęcony 

mniejszościom i cudzoziemcom). 

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE –
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY




