
 

 

Національний перепис населення та житла 2021 року охоплює такі групи осіб: 

 громадяни Польщі, які проживають у Польщі, та іноземці, які станом на 31 березня 2021 року 
постійно чи тимчасово перебувають у Польщі. При цьому не має значення, чи ці особи 
зареєстровані за місцем проживання в Польщі; 

 громадяни Польщі, які перебувають за кордоном (незалежно від періоду перебування), які не 
знялися з реєстрації з місця постійного проживання в Польщі в зв’язку з виїздом за кордон на 
постійне проживання; 

 бездомні особи – польські громадяни та іноземці. 

Перепису також підлягають: 

 квартири, у т.ч. приватні квартири в місцях колективного проживання, будинки, об’єкти 
колективного проживання та інші помешкання. 

Додаток для самостійного перепису українською мовою доступний в Інтернеті за адресою: 
https://nsp2021.spis.gov.pl. 

 У випадку використання додатку іноземцем, який не має номера PESEL, тобто входить за 
допомогою електронної адреси та визначеного паролю доступу, від нього/неї вимагатиметься 
введення своїх персональних даних: прізвище, ім’я, друге ім'я (якщо таке є), стать та дата 
народження. 

 Передбачається, що дорослі особи повинні самостійно відповідати на запитання, у той час, як 
неповнолітніх переписуватимуть батьки чи опікуни. Дані про відсутніх осіб надають їхні 
повнолітні співмешканці. 

 Доросла особа має право давати відповіді за тих, з ким вона разом проживає. Вона надає 
інформацію про помешкання, людей, які в ньому проживають, сімейні стосунки між ними 
і відповідає на питання анкет про житло й дані особи. 

Ви можете взяти участь в переписі у зручному для вас місці і часі. Використовуючи програму для 
самостійного перепису, Ви не несете жодних витрат, варто лише присвятити цьому трохи часу. Якщо 
вирішите скористатися допомогою рахівника, зателефонуйте на «гарячу лінію» за номером 22 279 
99 99 і попросіть про проведення перепису, або домовтеся про зустріч із рахівником у зручний для 
Вас час. Також рахівник може зателефонувати Вам з номеру телефону 22 828 88 88. 
 
Крім цього, в органах місцевого самоврядування є пункти, куди Ви можете прийти і взяти участь 
у переписі. 

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

