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Po co są BADANIA KONTROLNE?

Badania kontrolne prowadzi się po każdym spisie powszechnym 
w celu sprawdzenia jakości i kompletności spisu

a także poprawy precyzji wyników. 

Udział w badaniu kontrolnym 
jest obowiązkowy zgodnie 

z art. 27 Ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności 

i mieszkań w 2021 r.
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TERMIN badania kontrolnego w NSP 2021?

Badanie kontrolne będzie 
przeprowadzone w terminie 
od 12 do 24 listopada 2021 r.  
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PRZEDMIOT badania kontrolnego w NSP 2021?

Badaniem objęte będą mieszkania
z dostępnym numerem telefonu, 

w których został zrealizowany spis.

W województwie kujawsko-pomorskim 
badaniem objętych 

będzie 5,5 tys. mieszkań. 
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Badaniem kontrolnym NIE SĄ OBJĘTE:

• mieszkania zamieszkałe wyłącznie przez 
cudzoziemców,

• osoby małoletnie,
• osoby bezdomne,
• obiekty zbiorowego zakwaterowania,
• pomieszczenia niebędące mieszkaniami, 
• osoby spisane poza granicami Polski, 
• mieszkania zbadane wielokrotnie tj. kilkoma 

metodami. 
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METODA badania kontrolnego w NSP 2021?

Badanie będzie realizowane metodą 
wywiadu telefonicznego przez 

ankieterów statystycznych 
dzwoniących z numeru 

22 828 88 88.
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KTO PODLEGA badaniu kontrolnemu w NSP 2021?

Badaniu kontrolnemu będą podlegać 
osoby, które w spisie zasadniczym 
bezpośrednio udzielały wywiadu 

(tzw. pierwsi respondenci).
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O CO PYTAMY w badaniu kontrolnym w NSP 2021?
Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony 

na trzy części: 
• pytania sondujące (uwierzytelniające osobę z którą przeprowadzany jest 

wywiad),
• pytania badania kontrolnego w mieszkaniu (dotyczące metody spisu, pracy  

rachmistrza, liczby osób zamieszkujących pod danym adresem 31 marca 
2021 r.),  

• pytania formularza indywidualnego (nazwisko i imię, data urodzenia, poziom 
wykształcenia, narodowość oraz pytania dotyczące mieszkania). 

Podobnie, jak w trakcie zasadniczego spisu, ankieterzy 
nie będą pytać o zarobki, numer karty, numer PIN czy 

majątek respondentów. 
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JAK ZWERYFIKOWAĆ ankietera statystycznego 
przeprowadzającego badanie?

Tożsamość ankietera będzie można 
zweryfikować na stronie spis.gov.pl 

lub na infolinii 22 279 99 99.

Infolinia badania kontrolnego 
będzie czynna od poniedziałku do soboty 

w godzinach 10-14.
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Czy  przekazane dane są BEZPIECZNE?

Dane przekazane w spisie zasadniczym 
i w badaniu kontrolnym w ramach Narodowego Spisu 

Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 są:

• objęte tajemnicą statystyczną,
• zanonimizowane i zaszyfrowane,
• przechowywane na serwerze użytkowanym tylko przez GUS,
• zabezpieczone nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
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