
UWAGI OGÓLNE 

1. Podstawa prawna, termin i zakres spisu ludności i mieszkań 2011 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 roku był pierwszym spisem 
realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. według stanu w dniu 31 marca 
2011 r. o godz. 24.00. 

Ramy tematyki spisu ludności i mieszkań 2011, zakres, formę, tryb, granice obowiązków statystycznych 
i dobrowolności udziału w badaniach określiła Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. z 26 marca 2010 r. Nr 47, poz. 277) wraz z aktami wykonawczymi do 
ustawy oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego  i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. U. UE. L. z dnia 13.08.2008 r. Nr 218). 

Spis ludności 2011 obejmował osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze Polski bez względu 
na fakt, czy te osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były za granicą oraz osoby przebywające 
czasowo. Spis był przeprowadzony w budynkach, mieszkaniach, obiektach zbiorowego zakwaterowania i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami. 

 Polsce dotychczasowa praktyka spisowa opierała się na tradycyjnym sposobie przeprowadzania spisów, 
który polegał na angażowaniu rachmistrzów spisowych, odwiedzających wszystkie zamieszkane jednostki 
i zapisujących uzyskane bezpośrednio od respondentów informacje na formularzach spisowych, dostępnych 
w formie papierowej. Następnie dane z formularzy były rejestrowane oraz już w formie elektronicznej podlegały 
dalszemu opracowaniu. Taka organizacja spisu okazała się jednak bardzo kosztowna i pracochłonna. Z tego 
względu Polska zdecydowała się w spisie 2011 na odejście od tradycyjnej metody na rzecz metody mieszanej, 
polegającej na połączeniu danych z rejestrów i systemów informacyjnych z danymi pozyskiwanymi w badaniach 
statystycznych – bezpośrednio od respondentów. 

Komisja Europejska przygotowując podstawy prawne przeprowadzania spisów na obszarze UE wzięła 
pod uwagę dynamiczny rozwój systemów administracyjnych i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych 
przy wyborze metody spisu.  

W przepisach Rozporządzenia PE i Rady Nr 763/2008 określone zostały szczegółowo źródła, które mogą być 
wykorzystywane dla pozyskania danych statystycznych dla potrzeb spisu.  

W szczególności są to: 
a) tradycyjne spisy powszechne, 
b) spisy powszechne oparte na danych z rejestrów administracyjnych, 
c) połączenie tradycyjnych spisów powszechnych z badaniami reprezentacyjnymi, 
d) połączenie spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z badaniami 

reprezentacyjnymi, 
e) połączenie spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z tradycyjnymi 

spisami powszechnymi, 
f) połączenie spisów powszechnych w oparciu  o dane z rejestrów administracyjnych z badaniami 

reprezentacyjnymi oraz tradycyjnymi spisami powszechnymi, 
g) odpowiednie badania oparte na próbie rotacyjnej (tzw. „kroczący” spis powszechny). 

Rozporządzenie Nr 763/2008 jest pierwszym aktem prawnym na skalę międzynarodową, który traktuje 
równorzędnie różne podejścia do przeprowadzania spisów ludności i mieszkań w krajach członkowskich UE. 

2. Podstawowe cele spisu 

Podstawowe cele Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku można sprecyzować 
następująco: 

a) zaspokojenie potrzeb informacyjnych kraju, zwłaszcza zebranie informacji, których nie można 
uzyskać z innych źródeł; 

b) dostarczenie informacji na poziomie jednostek podstawowego podziału administracyjnego kraju; 
c) możliwie szeroka charakterystyka zmian, jakie zaszły w okresie 2002-2011 w podstawowych strukturach 

demograficzno-społecznych ludności, gospodarstw domowych i rodzin oraz zmian w wielkości 
i standardzie zasobów mieszkaniowych; 



d) zebranie informacji niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb międzynarodowych Unii Europejskiej 
oraz ONZ; 

e) aktualizacja bazy do budowy operatów losowania do badań reprezentacyjnych prowadzonych 
poprzez obserwacje gospodarstw domowych. 

 
3. Zakres tematyczny spisu 

Przy ustalaniu zakresu przedmiotowego spisu ludności i mieszkań 2011 została przeprowadzona analiza 
wykorzystania wyników poprzedniego spisu oraz analiza nowych potrzeb informacyjnych. Wzięto również pod 
uwagę możliwości po-zyskania tych informacji z innych źródeł, przede wszystkim z systemów informacyjnych 
administracji publicznej, a także konieczność zachowania w czasie pełnej porównywalności danych oraz 
zobowiązania międzynarodowe określone w rozporządzeniu Nr 763/2008. 

W 2008 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w których zbierano uwagi i za-
potrzebowanie na dane spisowe od urzędów centralnych i terenowych, samorządów, ośrodków badawczych, 
organizacji narodowościowych i instytucji wyznaniowych. 

W wyniku tych prac ustalono następujące tematy badawcze: 
a) geograficzna charakterystyka ludności – miejsce przebywania, miejsce zamieszkania w okresie 

międzyspisowym i przyczyny jego zmiany; 
b) demograficzna charakterystyka osób – płeć, wiek, stan cywilny (formalnoprawny i faktyczny), kraj 

urodzenia, w tym rodziców, obywatelstwo; 
c) gospodarstwa domowe i rodziny: wielkość i skład gospodarstwa domowego i rodziny, rodziny 

biologiczne i zrekonstruowane, rodziny niepełne, pozycja osób w gospodarstwie domowym i rodzinie; 
d) wykształcenie – poziom wykształcenia, kontynuacja nauki; rodzaj szkoły, dziedzina i kierunek 

kształcenia; 
e) migracje wewnętrzne i zagraniczne, w tym ba-danie emigracji Polaków, emigracji zarobkowej, 

reemigracji oraz imigracji cudzoziemców do Polski; 
f) dzietność kobiet; 
g) narodowość i język; 
h) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego); 
i) niepełnosprawność prawna i biologiczna;  
j) ekonomiczna charakterystyka osób, w tym: 

• bieżąca aktywność ekonomiczna: pracujący w pracy głównej i dodatkowej, bezrobotni, bierni 
zawodowo, charakterystyka zawodowa pracujących, 

• stała aktywność ekonomiczna pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
• dojazdy do pracy, 

k) główne i dodatkowe źródła utrzymania osób; 
l) źródła utrzymania gospodarstwa domowego, samodzielność gospodarowania i zamieszkania. 

Integralną częścią spisów ludności w polskiej praktyce są spisy mieszkań i budynków, w których są 
zlokalizowane mieszkania. Zebrane podczas spisu informacje umożliwiają wyszacowanie potrzeb 
mieszkaniowych, wynikających zarówno z fizycznego braku mieszkań, jak również z powodu konieczności 
wymiany istniejących zasobów lub zasobów nie nadających się do remontu. 

Z zakresu tematyki mieszkaniowej ujęto w spisie następujące zagadnienia: 
a) rodzaj zamieszkanych pomieszczeń; 
b) charakterystyka mieszkań, w tym: 

• mieszkania zamieszkane według rodzaju zajmowania mieszkania, własności mieszkania, 
wielkości mieszkania, w tym: liczba izb z wyszczególnieniem pokoi, pomieszczeń 
kuchennych i innych izb oraz powierzchnia użytkowa mieszkań, wyposażenia 
w instalacje sanitarno-techniczne, sposób ogrzewania mieszkania, 

• mieszkania niezamieszkane dodatkowo charakteryzowane według przeznaczenia oraz 
przyczyny niezamieszkania, 

c) charakterystyka budynków z zamieszkanymi lokalami mieszkalnymi, w tym: rodzaj budynku, 
forma własności budynku, liczba mieszkań w budynku, rok wybudowania; 

d) informacje o tytule prawnym do zajmowanego mieszkania. 



4. Źródła danych 

Powszechny spis ludności i mieszkań 2011 został przeprowadzony metodą mieszaną, w odróżnieniu od 
wszystkich dotychczasowych spisów, które były przeprowadzane metodą tradycyjną z ewentualnym włączeniem 
badań reprezentacyjnych, rozszerzających zakres badanych w spisie tematów. 

Dane dla spisu 2011 zostały pozyskiwane ze źródeł administracyjnych – rejestrów i systemów 
informacyjnych – oraz zbierane bezpośrednio od ludności w ramach badania reprezentacyjnego oraz tzw. 
badania pełnego. Oprócz tego przeprowadzone zostały dwa pełne badania, obejmujące osoby przebywające 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osoby bezdomne. Zastosowane rozwiązania miały przede wszystkim 
zmniejszyć koszty spisu oraz obciążenie osób objętych spisem, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości 
wyników spisu. 

W ustawie o NSP 2011 przyjęte zostało założenie jak najszerszego wykorzystania systemów 
informacyjnych administracji publicznej, jako źródeł danych dla potrzeb spisu, co w konsekwencji oznaczało, że 
informacje przewidziane do zebrania w trakcie spisu pobrane zostały przede wszystkim z dostępnych źródeł 
administracyjnych, a następnie wykorzystane do przygotowania i aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego 
oraz do utworzenia operatu adresowo-mieszkaniowego do losowania próby do badania reprezentacyjnego, a także 
jako bezpośrednie źródło danych spisowych1. 

5. Badanie pełne 

Badanie zostało przeprowadzone drogą internetową – każda osoba mogła dokonać spisu bez-pośrednio na 
specjalnie dla niej przygotowanym formularzu, tj. poprzez weryfikację danych pozyskanych z rejestrów 
administracyjnych i systemów informacyjnych. 

W wyniku szczegółowego przeanalizowania pozyskanych z rejestrów danych, połączono zebrane 
informacje tworząc wykaz podmiotowy (wykaz osób) do przeprowadzenia badania spisowego. Uzyskane dane 
zostały użyte do wygenerowania podpowiedzi w ankietach spisowych i przyśpieszenia w ten sposób 
gromadzenia informacji od respondentów (ankieta zawierała 16 pytań – tzw. „formularz krótki”). Z metody 
internetowego spisania się skorzystało ok. 10% ludności podlegającej spisowi. Dane osób, które nie spisały się 
przez Internet (nie zostały też objęte badaniem reprezentacyjnym lub spisem w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania lub badaniem bezdomnych) zostały wygenerowane na bazie informacji dostępnych w źródłach 
administracyjnych (rejestrach i systemach informacyjnych). Korzystanie z danych administracyjnych było 
związane z koniecznością wdrożenia procedur normalizacji, synchronizacji oraz walidacji. Przede wszystkim 
wyodrębnione zostały rejestry i systemy informacyjne, które zawierały dane referencyjne. 

Podstawowym źródłem informacji na temat budynków i mieszkań w NSP 2011 była tzw. baza 
budynków. Została ona utworzona w wyniku połączenia danych pozyskanych w ramach NSP 2002, badań 
statystycznych m.in. dotyczących wydanych pozwoleń na budowę oraz budynkach mieszkalnych i mieszkaniach 
w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz Elektronicznej Karty Budynku (EKB), za pomocą 
której każdy podmiot zarządzający lub administrujący budynkami, przekazał informacje dotyczące wybranych 
cech i parametrów poszczególnych budynków wielomieszkaniowych. 

 
6. Badanie reprezentacyjne 

Przeprowadzone w ramach spisu 2011 badanie reprezentacyjne, dostarczyło danych, których nie można 
było pozyskać z rejestrów i systemów informacyjnych. Badanie zostało przeprowadzone na próbie losowej ok. 
20% mieszkań w skali kraju. Jednostką losowania było mieszkanie, a dokładniej jego adres. Zbiór mieszkań, 
który stanowił podstawę do losowania próby został przygotowany w postaci odpowiedniego operatu losowania 
z „głębokim” warstwowaniem. Z uwagi na fakt, że przyjęta została zasada jednostopniowego losowania 
mieszkań, zastosowany schemat losowania oraz alokację próby w poszczególnych powiatach (we wszystkich 
poprzednich spisach w badaniach reprezentacyjnych towarzyszących tym spisom stosowano losowanie 
dwustopniowe) – wspomniany operat wymagał szczególnego przygotowania2. 

                                                           
1 Szersze informacje o źródłach danych wykorzystywanych dla potrzeb spisu zostały przedstawione w publikacji „Raport 
z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, GUS, Warszawa, 2012 
2 Przygotowanie operatu losowania, schemat losowania oraz alokacja próby zostały szerzej opisane w Rozdziale 
1 publikacji „Metodologia spisu ludności i mieszkań 2011 – wybrane aspekty”. 



W efekcie do badania reprezentacyjnego wy-losowano ponad 2 744 tys. mieszkań spośród prawie 13,5 mln 
mieszkań znajdujących się w operacie losowania. Mieszkania były losowane z każdej z prawie 70,5 tys. warstw, zaś 
wielkość próby w po-szczególnych warstwach wahała się od niemal 6% do ponad 49%. 

Zakres tematyczny badania reprezentacyjnego w NSP 2011 uwzględniał sześć dużych obszarów 
tematycznych: 

a) ludność i jej charakterystyka demograficzno-społeczna, 
b) aktywność ekonomiczna, 
c) migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności, 
d) narodowość i wyznanie, 
e) gospodarstwa domowe i rodziny, 
f) budynki i mieszkania. 

W ramach tych obszarów można wyróżnić 15 tematów badawczych. Formularz długi, o szerokim 
zakresie tematycznym zawierał ponad 120 pytań. Respondenci odpowiadali przeciętnie na 70-80 pytań, 
w zależności od płci, wieku respondenta, jego mobilności i aktywności zawodowej. 

Badanie reprezentacyjne w zdecydowanej większości zostało przeprowadzone metodą bezpośredniego 
wywiadu rachmistrzów z mieszkańcami wylosowanego mieszkania (metoda CAPI), jak również respondenci 
mogli spisać się sami przez Internet – z takiej możliwości skorzystało ok. 2% osób. 

7. Spis osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osób bezdomnych 

W trakcie trwania spisu zebrano informacje o osobach przebywających powyżej 3 miesięcy  
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, czyli w budynkach zajętych przez jeden odrębny zakład, 
świadczący usługi: opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-lecznicze, obiekty związane z pracą lub nauką (domy 
studenckie, internaty, hotele pracownicze), bądź inne, w którym to obiekcie zamieszkuje/przebywa zwykle 
większa liczba osób. Dane zostały pozyskane od właścicieli, admini- stratorów lub zarządców obiektów przy 
wykorzystaniu specjalnej aplikacji internetowej. 

Badanie osób bezdomnych przeprowadzono w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. – przy współpracy 
z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. 

Osoby bezdomne spisywane były przez rachmistrza na aplikacji mobilnej, w miejscu ich przebywania 
wskazanym przez pracowników gminnych biur spisowych w porozumieniu z placówkami udzielającymi pomocy 
bezdomnym. Zostały spisane osoby, które wieczór i noc w momencie spisu spędzały poza jakąkolwiek instytucją 
funkcjonującą całodobowo, w miejscach ich przebywania takich jak: dworce kolejowe i autobusowe oraz ich 
okolice, kanały i węzły ciepłownicze, ogródki działkowe, ulice, bunkry, lasy i parki, centra handlowe, parkingi, 
opuszczone samochody, przyczepy kempingowe, klatki schodowe, zsypy, piwnice, śmietniki, wagony i bocznice 
kolejowe, ogrzewalnie itp. Osoby bezdomne przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania typu: 
schroniska, noclegownie i inne instytucje dla bezdomnych – zostały spisane przez administratorów tych 
obiektów. 
 
8. Formularze wykorzystywane w spisie 2011 

W spisie 2011 wykorzystywano dwa rodzaje formularzy, dostępnych wyłącznie w formie elektronicznej. 
Formularz długi, o szerokim zakresie tematycznym z dużą liczbą pytań (ponad 120 pytań), stosowany był 
w badaniu reprezentacyjnym, natomiast formularz krótki (16 pytań) znalazł zastosowanie w badaniu pełnym, 
przede wszystkim w celu aktualizacji danych pozyskiwanych do spisu z rejestrów i systemów informacyjnych. 
Formularze elektroniczne były dostępne w trybie on-line, a dodatkowo formularz krótki – także w trybie off-line. 
Formularze zostały przygotowane w wersji aplikacji na urządzenia przenośne typu handheld – dla 
ankietera/rachmistrza, w celu przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu. Elementem aplikacji elektronicznej 
były słowniki funkcjonujące przy pytaniach w poszczególnych obszarach tematycznych: edukacji, aktywności 
ekonomicznej, kraju obywatelstwa i urodzenia, migracji, przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania. 
Przy niektórych słownikach istniała możliwość swobodnego zapisu słownego. Dodatkowo w części adresowej 
formularzy elektronicznych podłączony był słownik TERYT. 

Odrębne, uproszczone formularze elektroniczne były opracowane dla badania osób bezdomnych oraz 
osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania.  

W ramach spisu 2011 przeprowadzono także pełne badanie ludności w 86 gminach, wstępnie 
wytypowanych na podstawie wyników spisu 2002. Kryterium do wyróżnienia tych gmin był co najmniej 10% 



udział osób należących do mniejszości narodowej lub etnicznej w liczbie mieszkańców gminy w 2002 roku. Dla 
osób zamieszkałych lub przebywających w tych gminach w wylosowanych mieszkaniach wypełniany był 
formularz długi, zaś w pozostałych mieszkaniach – formularz krótki. Pytania o przynależność narodowo-
etniczną oraz o język używany w kontaktach domowych zostały włączone do obu formularzy, m.in. także z tego 
powodu, że w żadnym z systemów administracyjnych nie występowała informacja o narodowości, możliwa do 
wykorzystania w spisie ludności. Dane z tego badania mają duże znaczenie dla opracowania wyników spisu 
w obszarze narodowości i języka, zwłaszcza w zakresie ustalania tzw. gmin mniejszościowych.  
 
9. Sposoby i formy upowszechniania wyników spisu 

W upowszechnianiu wyników spisu ludności i mieszkań 2011 wykorzystywane  są następujące sposoby: 
a) publikacje tabelaryczno-analityczne oraz analityczne, 
b) udostępnianie danych na nośnikach informatycznych, 
c) udostępnianie danych przez Internet, 
d) Bank Danych Lokalnych (BDL), 
e) tematyczne (dziedzinowe) bazy danych, np. bazę DEMOGRAFIA, 
f) bezpośredni dostęp do wynikowych in-formacji statystycznych – w Analitycznej Bazie 

Mikrodanych (ABM). 
W zależności od sposobu upowszechniania wyników spisu stosowane są różne formy ich pre-zentacji jako: 

a) dane zagregowane w tablicach predefiniowanych ogólnodostępnych, 
b) dane tworzone przez użytkowników na bazie mikroagregatów, 
c) dane opracowywane przez statystyków na zamówienie, 
d) wyniki prac analitycznych prowadzonych na danych w kostkach OLAP lub na zbiorze danych 

jednostkowych nieidentyfikowalnych, 
e) graficzna prezentacja danych (wykresy, kartogramy), 
f) wizualizacja wyników spisu z zastosowaniem narzędzi GIS przez portal geostatystyczny (PGS). 

 
 Publikowanie wyników NSP 2011 

Publikacje tabelaryczno-analityczne przewidziane do wydania można ująć w dwóch następujących grupach: 
− ogólnokrajowe (z danymi dla kraju, regionów z wyróżnieniem obszarów miejskich i wiejskich 

oraz województw); 
−  regionalne (z danymi dla województwa, podregionów, powiatów z wyróżnieniem obszarów 

miejskich i wiejskich w każdym z województw). 
 

Publikacje z wynikami NSP 2011 wydane dotychczas przez Urząd: 
1. Raport z wyników - NSP ludności mieszkań 2011 
2. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna 
3. Zamieszkane budynki 
4. Mieszkania 
5. Aktywność ekonomiczna ludności. 
6. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność 
7. Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna 

10. Uwagi techniczne 

W tablicach, zarówno w tekście jak i w aneksie, wprowadzono automatyczne zaokrąglenia, co niekiedy może 
powodować drobne rozbieżności w sumowaniu danych na wyższych poziomach agregacji. 


