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Do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim spisaliśmy…
Stan na 30 czerwca 2021 r.

798,1 tys. osób 287,6 tys. mieszkań

38,7% z nas już się spisało!
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Struktura spisanych osób w województwie 
kujawsko-pomorskim według metod spisu
Stan na 30 czerwca 2021 r.

Samospis internetowy

Spis telefoniczny realizowany 
przez rachmistrza zewnętrznego
Spisz się przez telefon
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Odsetek spisanych osób według województw
Stan na 30 czerwca 2021 r.
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Ogólnopolski ranking gmin
Stan na 30 czerwca 2021 r.

1. Gmina wiejska Młynarze (województwo mazowieckie) – 82,5% spisanych osób
2. Gmina wiejska Wielkie Oczy (województwo podkarpackie) – 82,3% spisanych osób
3. Gmina wiejska Jabłonna Lacka (województwo mazowieckie) – 80,3% spisanych osób

.

.

.

20. Gmina wiejska Rogowo (powiat rypiński) – 68,0% spisanych osób

42. Gmina wiejska Osięciny (powiat radziejowski) – 63,8% spisanych osób

45. Gmina wiejska Bobrowniki (powiat lipnowski) – 63,3% spisanych osób

.

.
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Kujawsko-Pomorski ranking według rodzaju gminy 
Stan na 30 czerwca 2021 r.

Izbica Kujawska 
(powiat włocławski)

– 63,0% spisanych osób

gmina wiejska gmina miejsko-wiejska gmina miejska

Osięciny
(powiat radziejowski) 

– 63,8% spisanych osób

Nieszawa
(powiat aleksandrowski)
– 54,1% spisanych osób
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Rogowo
(powiat rypiński) 

– 68,0% spisanych osób

Bobrowniki
(powiat lipnowski) 

– 63,3%  spisanych osób

Górzno
(powiat brodnicki)

– 57,3% spisanych osób

Więcbork
(powiat sępoleński)

– 56,8% spisanych osób

Rypin
(powiat rypiński)

– 51,2% spisanych osób

Radziejów
(powiat radziejowski)

– 44,5% spisanych osób
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Kujawsko-Pomorski ranking miast na prawach powiatu
Stan na 30 czerwca 2021 r.
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Odsetek spisanych osób według gmin w województwie 
kujawsko-pomorskim
Stan na 30 czerwca 2021 r.
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Najlepsze gminy w województwie kujawsko-pomorskim
Stan na 30 czerwca 2021 r.

Próg 50% spisanych osób przekroczyło już 25 gmin!
• Rogowo
• Osięciny
• Bobrowniki
• Bytoń
• Izbica Kujawska
• Lubiewo
• Bądkowo
• Lniano
• Śliwice
• Górzno
• Zakrzewo
• Więcbork
• Koneck

• Skrwilno
• Brzuze
• Kowal
• Chrostkowo
• Łasin
• Nieszawa
• Osiek
• Brzozie
• Rogóźno
• Rypin
• Zbójno
• Baruchowo
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Metody spisu
• Samospis internetowy

spis.gov.pl

• Spis przez telefon:
• Spis telefoniczny realizowany przez rachmistrza zewnętrznego

rachmistrz zadzwoni z nr 22 279 99 99 lub 22 828 88 88

• „Spisz się przez telefon”
zadzwoń na Infolinię 22 279 99 99

• Spis bezpośredni 
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie w NSP 2021.

• Można również zostać spisanym w najbliższym urzędzie gminy czy urzędzie 
statystycznym po wcześniejszym umówieniu, gdzie z pomocą przeszkolonego 
pracownika można dokonać spisu.
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Obowiązek dla wszystkich?

Przypominamy, że zgodnie z art. 
17a ust. 1-3 ustawy o narodowym 

spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1775), nie można odmówić 

przekazania danych
rachmistrzowi kontaktującemu 

się z osobami fizycznymi objętymi 
spisem. Udział w wywiadzie 

prowadzonym przez rachmistrza 
jest obowiązkowy.
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Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?
Rachmistrzowie kontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie 

przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator
zawierający:
• imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
• numer identyfikatora oraz hologram,
• nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia 

identyfikatora,
• okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
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• poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie 
rachmistrz.stat.gov.pl

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?
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• poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 

22 279 99 99

wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  
a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?
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Spis trwa do 30 września 2021 r.

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 pozostało 

91 dni.

Nie czekaj do końca wejdź na spis.gov.pl
i spisz się już dziś!



dr Wiesława Gierańczyk
tel. 52 36 69 390
e-mail: W.Gieranczyk@stat.gov.pl
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