


• ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn.
zm.)

• ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. z dnia 9 sierpnia

2019 r. (z późn. zm.)



https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314005

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314005


• spis z natury określonych cech ludności; 

• metodologia i organizacja spisów została opracowana głównie w krajach europejskich, przede wszystkim na 

podstawie administracyjnych potrzeb informacyjnych państw; 

• pojęcia, klasyfikacje, definicje, nomenklatury używane w spisach, opierają się na rozstrzygnięciach 

przyjętych według określonego stanu nauki w określonych dziedzinach (demografia, medycyna, oświata, 

ekonomia, socjologia, mieszkalnictwo itd. ), doświadczeniach historycznych, zaleceniach 

międzynarodowych; 

• rozstrzygnięcia przyjmowane w spisach mają charakter ostatecznej decyzji parlamentu ustalonej aktem 

prawnym w randze ustawy; (zmiana tych rozstrzygnięć to kolejna decyzja ustawowa), 

• jedyne badaniem społeczne, które odbywa się publicznie, na oczach całej populacji ludności i pod pełną 

kontrolą; (ostatni moment, w którym może nastąpić zmiana zapisanej informacji jednostkowej, to czas jej 

rejestrowania w obecności osoby spisywanej); 

• wyniki zawsze odnoszą spis do danych zbiorczych opracowanych na podstawie jednostkowych zapisów 

w dokumentach spisowych; 



• podstawowe źródło informacji o stanie i strukturze ludności oraz jej rozmieszczeniu 

terytorialnym;

• główna / podstawowa część narodowego i międzynarodowego systemu statystyki 

oficjalnej (dostarcza szacunków liczby ludności);

• ma na celu ustalenie dokładnej liczby ludności, która dzięki periodycznemu 

charakterowi badania może być porównana: z przeszłością, z ludnością innych 

krajów oraz stać się podstawą szacowania wielkości populacji w przyszłości;

• jedyne badanie, które dostarcza danych tzw. specjalnych:

− stan cywilny faktyczny, w tym związki nieformalne, 

− rodzina – typ biologiczny, 

− wykształcenie, 

− narodowość, 

− język ojczysty, 

− wyznanie



Runda 1990
(1985 – 1994)

Runda 1990
(1995 – 2004)

Runda 2010 
(2005 – 2014)

Runda aktualna 
–
Szacunek na 
podstawie 
deklaracji

Państwa, które nie 
przeprowadziły spisu

31 (13%) 34 (14%) 12 (5%) 8 (3%)

Państwa, które 
przeprowadziły spis

208 (86%) 207 (86%) 227 (94%) 233 (97)

241 241 241 241

Państwo oznacza suwerenne państwa, terytoria zależne i inne obszary ujęte w Kodeksie Handlu oraz 
Lokalizacji Transportowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (Code for Trade and Transport 
Locations). 

Źródło: Elżbieta Gołata, Maciej Beręsewicz, Przyszłość badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i 

gospodarczych na przykładzie spisu ludności





PESEL jest tzw. „złotym rekordem”, kluczem identyfikacyjnym wiążącym dane rejestrów

administracyjnych z danymi przekazanymi przez respondenta (jako forma spisu z natury)

W 2011 r. w Polsce rozpoczęto spis metodą mieszaną, tzn. z wykorzystaniem danych

rejestrowych. Przyjęto, że rejestry ludności i mieszkań będą łączone na poziomie

jednostkowym z danymi z innych rejestrów: ubezpieczeń, służby zdrowia, podatkowego,

edukacyjnego. Łączenie rejestrów i danych wprowadzanych przez respondenta

przeprowadzane jest na podstawie klucza identyfikacyjnego (PESEL).

Pierwsze spisy wykorzystujące dane rejestrów administracyjnych  przeprowadzono 

w Finlandii i Norwegii już w 1970 r. 
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DECYZYJNY

•wspólnoty 
samorządowe i 
reprezentujące je 
organy jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
upoważnione do 
podejmowania 
decyzji

PLANOWANIA

• jednostki 
sporządzające 
plany rzeczowe, 
finansowe 
i przestrzennego 
zagospodarowania 
oraz plany 
i programy 
strategiczne 
(globalne 
i dziedzinowe)

WYKONAWCZY

• jednostki 
organizacyjne 
podporządkowane 
organom 
podsystemu 
decyzyjnego, 
zobowiązane do 
wprowadzenia ich 
ustaleń w życie

OBSERWACYJNY

•użytkownicy 
(mieszkańcy, 
podmioty 
gospodarcze, 
instytucje 
społeczne itp.) 
danej jednostki 
oraz organy 
statystyki 
publicznej, służby 
administracji 
samorządowej 
i rządowej oraz 
inne, zobowiązane 
do rejestrowania 
zachodzących 
zmian



Zastosowanie danych ludnościowych jako podstawy klasyfikacji jednostek statystycznych 

NUTS  będących podmiotami polityki spójności UE

Podział hierarchiczny, oparty na proporcjonalnym zaludnieniu (liczba ludności jako 
kryterium podziału)

Poziom Dolna granica Górna granica

NUTS 1 3 000 000 7 000 000

NUTS 2 800 000 3 000 000

NUTS 3 150 000 800 000

Polityka Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej aspekt regionalny wymaga osiągnięcia
względnej porównywalności danych statystycznych (np. z zakresu rachunków
regionalnych, demografii, rynku pracy i społeczeństwa informacyjnego)
gromadzonych w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS służy kształtowaniu
regionalnych polityk krajów UE i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia
rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz podziału środków
z funduszy strukturalnych.



Ład przestrzenny jako zadanie własne samorządów lokalnych

Zadania związane z ładem przestrzennym obejmują kształtowanie i prowadzenie

polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego (mpzp), w których dokonuje się ustalenia

przeznaczenia terenu i rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

Do zadań związanych z ładem przestrzennym należy także prowadzenie monitoringu

zmian zachodzących w zakresie planowania przestrzennego w gminie, co realizowane

jest poprzez analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenę

postępów w opracowywaniu planów miejscowych.

W kontekście reformy niezbędne będzie opracowanie nowych dokumentów opartych na

licznych zbiorach danych statystycznych (uwiarygodnionych i opartych na zatwierdzonej

metodologii pozyskania i przetwarzania)



Powiązania funkcjonalno-przestrzenne

W ramach reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego konieczne
ma być zidentyfikowanie powiązań funkcjonalnych w układzie przestrzennym gmin,
powiatów i regionów. Będą one musiały stanowić integralną część strategii rozwoju
lokalnego i regionalnego. Podstawowe wskaźniki obrazujące powiązania to dojazdy do
pracy i szkół – informacje dostarczane tylko w trakcie spisów powszechnych.



http://www.portalsamorzadowy.pl/lodzkie/edukacja/samorzady-chca-zmian-w-naliczaniu-subwencji-oswiatowej,62120.html


http://wyborcza.pl/1,76842,14393818,Niemcow_mniej__niz_sadzili__Spis_powszechny_wywolal.html#ixzz3Je1pEdBg




















Więcej informacji na temat spisu: spis.gov.pl 


