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Ich Magnificencje 
Rektorzy Uczelni Wyższych 
 
 

Uprzejmie informuję, że dostępne są już wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021. Publikacje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raport z wstępnych wyników oraz Ludność 
według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021. otwierają serię opracowań, zawierających podstawowe 
informacje zebrane w spisie ludności i mieszkań w zakresie stanu i struktury ludności według płci, wieku, kraju 
urodzenia, kraju obywatelstwa, stanu cywilnego. 

W pierwszym raporcie znajdą Państwo wstępne wyniki o liczbie osób pracujących oraz wstępne dane 
charakteryzujące wielkości zasobów mieszkaniowych w Polsce, m.in. mieszkania, w tym zamieszkane, budynki z 
mieszkaniami, a także wstępne informacje o obiektach zbiorowego zakwaterowania, drugi zawiera dane w  
zakresie poziomu wykształcenia ludności. 

Zachęcam do zapoznania się z tym ważnym materiałem, który dostępny jest na stronie 
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-
2021,422,1.html Kolejne publikacje ukazywać się będą zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest w zakładce 
Harmonogram publikacji wyników NSP 2021 https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/ Najbliższa publikacja 
już w czerwcu  

Jednocześnie zapraszam do udziału w konferencjach organizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego, 
będących debatą na najważniejsze tematy współczesnej Polski, w szczególności dotyczących konsekwencji 
postępujących zmian w stanie i strukturze ludności kraju. Wydarzenia te są okazją do podzielenia się wnioskami 
dotyczącymi powstawania i rozwoju rodziny, ochrony i stanu zdrowia ludności, pracy i zatrudnienia, procesów 
edukacji, migracji, depopulacji, przestrzennych zmian koncentracji ludności. Informacje na temat konferencji 
dostępne są na stronie III Kongresu Demograficznego https://kd.stat.gov.pl/program, a najbliższa z nich -  
„Zrozumieć zmianę demograficzną” - odbędzie się 13 – 14 czerwca br., w siedzibie Komitetu Nauk Demograficznych 
PAN w Warszawie Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie https://kd.stat.gov.pl/zrozumiec-zmiane-
demograficzna  

Jeszcze raz zachęcam do korzystania z publikacji, udziału w wydarzeniach upowszechniających wyniki Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz promowaniu wyników NSP2021. Zapraszam do śledzenia kont 
GUS na mediach społecznościowych: Facebook, Instagram czy Twitter oraz upowszechnianie informacji o 
działaniach wśród zainteresowanych.  

 
 
Z poważaniem 
 
 
 
Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego 
dr Dominik Rozkrut 
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