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CO SŁYCHAĆ W PLACÓWKACH I KLUBACH „SENIOR+” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 zakażeń SARS-CoV-2. 

 

W miesiącu maju wznowiono działalność 
Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie. 
Zajęcia w Klubach prowadzone są hybrydowo 
– zarówno  stacjonarnie w małych, 
kilkuosobowych grupach, jak i zdalnie.  

W Klubach uczestnicy mają możliwość skorzystania 
z oferty zajęć artystycznych, ruchowych- Aktywny 
Senior, zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem, 
Klubowego Kącika Gier oraz zajęć z cyklu Trening 
pamięci i Siłownia pamięci. 

Ponadto w ramach działalności Klubów seniorzy 
angażują się w ogólnopolskie i regionalne akcje 
i wydarzenia m.in. Narodowy Spis Powszechny, 
obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny czy 
kampania Allegro dla Seniorów. 

Treści zdalne zawierające pomysły na aktywności 
oraz przydatne informacje i ciekawostki, 
zamieszczane są na witrynie internetowej OPS 
Gminy Lubawa pod adresem: 
http://gopslubawa.pl/PL/3229/Zajecia_zdalne/. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów (nie 
tylko uczestników Klubów) do zapoznania się z nimi 
i skorzystania z przedstawionych materiałów.  

 

 

 

Po prawie półrocznej pracy w systemie zdalnym 
uczestnicy Placówek Wsparcia Dziennego 
funkcjonujących w Gminie Lubawa wrócili na 
zajęcia stacjonarne. Świetlice działają 
w miejscowościach: Rożental, Sampława, 
Szczepankowo, Mortęgi oraz Prątnica. 

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży nastawione są 
głównie na integrację grupy. Ponadto odbywają się 
także zajęcia plastyczne, sportowe oraz gry i zabawy.  

Ostatnio w ramach obchodów XXIII Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny w placówkach świętowano 
Dzień Dziecka. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.gopslubawa.pl. 
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Kolejne dotacje na inwestycje w gminie Lubawa
W piątek 11 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wójt Tomasz Ewertowski 
podpisał umowę z wojewodą Arturem Chojeckim na dofinansowanie przebudowy drogi 
gminnej w Sampławie. Ogółem wartość zadania wyniesie ponad 3,2 mln zł, wartość 
dofinansowania to prawie 2 mln złotych (1 929 653,89 zł). Dotacja zostanie przekazana 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmie przebudowę 
odcinka drogi gruntowej prowadzącej do gminnych terenów inwestycyjnych. Obok 
odwodnienia, zjazdów do posesji zostanie m.in. wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa na odcinku  1310 metrów bieżących. W najbliższych dniach zostanie 
ogłoszony przetarg na zadanie. Termin realizacji obejmie 12 miesięcy od momentu 
podpisania umowy.

ODPUST NAWIEDZENIA NMP W LUBAWIE-LIPACH 2021 R.
1 lipca (czwartek)
15.00 Uroczyste Nieszpory o NMP z SUMĄ ODPUSTOWĄ pod 
przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Wiesława Śmigla w Lipach.        
17.30 Msza św. z udziałem dzieci.
19.30 Msza św. z udziałem rolników.
20.30 Czuwanie modlitewne z udziałem zespołów wokalnych 
i instrumentalnych.
22.30 Droga Krzyżowa ze świecami.
24.00 Msza św. o NMP „O północy”. Czuwanie przy figurze Matki 
Bożej.
2 lipca (piątek)
6.30 Godzinki ku czci NMP.
7.00 Msza św. poranna.
9.00 Liturgia pokutna.
10.30 SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem J.E. Księdza 
Biskupa Józefa Szamockiego.
15.00 Msza św. z udziałem kierowców i poświęcenie pojazdów.
16.30 Nieszpory o NMP z uroczystym błogosławieństwem figurą Matki Bożej.
18.00 Msza św. w Farze.
3 lipca (sobota)
10.00 Msza św. z udziałem chorych w Farze.

Podpisanie umowy (od lewej): Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wójt Gminy 
Lubawa Tomasz Ewertowski oraz Skarbnik Gminy Anna Jędrychowska 
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie znalazła się wśród przedstawicieli 14. gmin oraz jednostek 
OSP, które otrzymały promesy gwarantujące dofinansowanie zakupu wozów strażackich. Łączna wartość 
planowanych zakupów to 9 mln 600 tys. zł, z czego 5 mln 700 tys. zł to środki pochodzące z budżetu państwa.

W piątek 28 maja w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka poświęcona przekazaniu 
promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych 14. jednostkom OSP województwa warmińsko-
mazurskiego. Nowy lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
trafi do jednostki z Byszwałdu 
jeszcze w tym roku. Wartość 
pojazdu to 300 tys. złotych 
z czego 190 tys. to środki 
finansowe Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 
pozostałe 110 tys. zł to dotacja 
budżetowa Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

W piątkowej uroczystości 
udział m.in. wzięli: Poseł na Sejm 
RP – Jerzy Małecki, Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski – Artur 
Chojecki, Warmińsko-Mazurski 
Komendant Wojewódzki PSP – 
nadbryg. Tomasz Komoszyński, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
– Jarosław Bogusz. Gminę 
Lubawa reprezentował Wójt 
Tomasz Ewertowski oraz prezes 
jednostki OSP Byszwałd druh Jan 
Ewertowski.

Dobiega końca drugi etap przebudowy drogi 
gminnej nr 147001N w miejscowości Pomierki. 
Realizowane prace poprawią bezpieczeństwo 
ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszą 
warunki dojazdu mieszkańców do swoich 
posesji.

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji 
deszczowej, przebudowę chodników i zjazdów 
indywidualnych do posesji oraz wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad pół 
kilometra. Całkowity koszt przebudowy wynosi 
922 tys. zł z czego 80 proc. to dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Zadanie realizuje firma Colas Polska Sp. z o.o. 

Przypomnijmy, że w 2020 roku został 
zrealizowany pierwszy etap przebudowy na 
odcinku Kołodziejki - Pomierki. Wartość tego 
zadania wynosiła 755 tys. zł i w 70 proc. została 
dofinansowana również z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Trwa budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami – 
zlewnia P3, P2 część zachodnia 
i przebudowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Grabowo. 

Wartość zadania wyniesie 
około 3 i pół miliona złotych 
z czego prawie 2 miliony to 
dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 – gospodarka wodno-
ściekowa. W ramach inwestycji 
powstaje ponad pół kilometra 
sieci wodociągowej oraz około 9 
kilometrów sieci kanalizacyjnej, do 
której zostanie podłączonych 68 
nieruchomości z terenu Grabowa. 
Wykonanie zadania potrwa do 
listopada 2022 roku a realizuje 
je Iławskie Przedsiębiorstwo 
Instalacyjno-Budowlane Sp. 
z o.o. W kolejnych etapach prace 
obejmą drugą część Grabowa 
oraz miejscowość Wałdyki. Do tej 
pory skanalizowane już zostały 
miejscowości takie jak: Kazanice, 
Byszwałd, Rożental, Rodzone 
i Mortęgi. Dobiega także końca 
budowa sieci w Sampławie. 

Zakład Komunalny Gminy Lubawa realizuje także program telemetryczny służący elektronicznemu odczytowi 
wodomierzy oraz sprawdzaniu stanu rozliczeń. Wartość tej inwestycji to 2 miliony 700 tysięcy złotych.

PROMESY NA ZAKUP NOWYCH WOZÓW DLA JEDNOSTEK OSP PRZEBUDOWA DROGI W POMIERKACH 

KOLEJNE INWESTYCJE W KANALIZACJĘ

Uroczystość przekazania promes. Na zdjęciu od lewej: Warmińsko-Mazurski Komendant 
Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński, Poseł na Sejm RP – Jerzy Małecki, Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Wójt Tomasz Ewertowski, prezes jednostki OSP Byszwałd 

druh Jan Ewertowski oraz komendant PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski

Prace drugiego etapu prowadzone są w miejscowości Pomierki

Na zdjęciu moment kładzenia nowej nawierzchni asfaltowej

Prace w Grabowie potrwają do listopada 2022 roku

UWAGA
Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków 

Od 1 lipca b.r  każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 

miesięcy, dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. 
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: 

zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, budynek 
B pokój nr 23 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/). 

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Więcej informacji na 
stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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Dnia 19 kwietnia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił 
kolejną edycję naboru wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - 
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Program realizowany 
jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju. Jego celem jest 
podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo 
środowisku naturalnemu. Drugi rok z rzędu jednostkom OSP z terenu gminy Lubawa udało się otrzymać środki 
z puli programu. Zakwalifikowanych do dotacji zostało 6  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Lubawa:
OSP  Rożental: 25 000,00 zł 
OSP  Rumienica: 23 345,30 zł 
OSP  Targowisko: 24 956,00 zł 
OSP  Wałdyki: 25 000,00 zł 
OSP  Zielkowo: 18 750,00 zł 
OSP  Złotowo: 25 000,00 zł 
Łącznie dofinansowanie jednostek z terenu gm. Lubawa wyniosło 142.060,30 zł.

W poniedziałek 7 czerwca odbyło się pierwsze w tym roku, a także pierwsze od grudnia 2019 roku Posiedzenie 
Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Zebranie otworzył Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Przedstawił 
on scenariusz zebrania i powitał zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego PSP w Iławie bryg. Piotra 
Wlazłowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau oraz 
wszystkich członków zarządu. Druhowie podsumowali miniony rok sprawozdawczy w jednostkach OSP odnośnie 
statystyk, wyszkolenia, zakupów 
w jednostkach i zorganizowanych 
przedsięwzięć oraz rozmawiali 
o działaniach w najbliższym 
czasie. Planowany jest zakup 
samochodu do jednostki OSP 
Tuszewo. Nowy samochód 
ma również trafić do jednostki 
OSP Byszwałd.  Jednostka OSP 
Wałdyki otrzyma samochód 
przekazany z Komendy 
Powiatowej PSP Iława. Aktualnie 
trwa tam przebudowa garażu, 
aby przystosować go do nowego 
pojazdu. Planowana jest także 
rozbudowa OSP w Tuszewie, 
gdzie ma zostać dobudowane 
dodatkowe  pomieszczenie do 
garażu.

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa, w środę 16 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia medali 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek 
małżeński. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje – nagroda za wytrwałość w miłości i wierności 
złożonej 50 lat temu przysiędze. Uroczystość rozpoczęła Maria Bulińska – kierownik USC w Lubawie, 
a dekoracji dostojnych Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał wójt gminy 
Tomasz Ewertowski, zaś przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski czcigodnym Jubilatom wraz 
z życzeniami wręczył kwiaty. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne rozmowy i wspomnienia 
przy weselnym torcie i kawie.
Odznaczeni zostali Państwo:
Agnieszka i Eugeniusz Szynaka z Losów
Alicja i Edmund Rafińscy z Byszwałdu
Anna i Tadeusz Kraskowscy z Białej Góry
Helena i Alojzy Ziółkowscy  z Omula
Helena i Konrad Kasprzyccy z Kazanic
Irena i Bronisław Uzarscy z Gutowa
Irena i Stanisław Szulc z Prątnicy
Irena i Wiesław Dzik z Omula
Jadwiga i Stanisław Syguła z Rakowic
Krystyna i Bolesław Goliszewscy z Byszwałdu
Krystyna i Tadeusz Mejka z Rumienicy

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się 
na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 
tegoroczne terminy zebrań sprawozdawczo-
wyborczych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych zostały przesunięte na późniejszy 
termin. Zebrania, które zwyczajowo w gminie 
Lubawa organizowane były na początku roku, 
obecnie potrwają od piątku 11 czerwca do 24 
lipca. Podczas spotkań druhowie przedstawią 
sprawozdania z działalności jednostek w 2020 roku 
oraz przeprowadzą wybory do Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Komisji Rewizyjnej. Pierwsze 
obrady odbyły się 11 czerwca w jednostkach OSP 
Tuszewo oraz OSP Łążyn. Cykl spotkań zakończy 
zebranie w OSP Byszwałd 24 lipca 2021 roku.

DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OSP Z GMINY LUBAWA 

POSIEDZENIE ZARZĄDU 

ZŁOTE GODY – 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP 2021
Uczestnicy pierwszego od półtora roku posiedzenia Zarządu Gminnego Związku ZOSP RP w Lubawie

Pamiątkowe zdjęcie Jubilatów uczestniczących w uroczystości Zebranie w Tuszewie zainaugurowało cykl tegorocznych spotkań 
w jednostkach OSP Gminy Lubawa

Dostojnym Jubilatom
składamy serdeczne gratulacje 
i życzenia długich lat życia

oraz kolejnych pięknych 
jubileuszy.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej – 
4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt Gracjana Klaudiusza Fróga, 
ps. Szczerbiec zajmuje się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. 

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej 
liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Od 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe 
kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

W ramach trwającego Podprogramu 2020 skorzystało dotychczas 201 rodzin z terenu gminy Lubawa 
(570 osób w rodzinach). Rozdysponowano 14 ton 215 kilogramów żywności. 
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 zakażeń SARS-CoV-2. 

 

W miesiącu maju wznowiono działalność 
Klubów „Senior+” w Mortęgach i Złotowie. 
Zajęcia w Klubach prowadzone są hybrydowo 
– zarówno  stacjonarnie w małych, 
kilkuosobowych grupach, jak i zdalnie.  

W Klubach uczestnicy mają możliwość skorzystania 
z oferty zajęć artystycznych, ruchowych- Aktywny 
Senior, zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem, 
Klubowego Kącika Gier oraz zajęć z cyklu Trening 
pamięci i Siłownia pamięci. 

Ponadto w ramach działalności Klubów seniorzy 
angażują się w ogólnopolskie i regionalne akcje 
i wydarzenia m.in. Narodowy Spis Powszechny, 
obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny czy 
kampania Allegro dla Seniorów. 

Treści zdalne zawierające pomysły na aktywności 
oraz przydatne informacje i ciekawostki, 
zamieszczane są na witrynie internetowej OPS 
Gminy Lubawa pod adresem: 
http://gopslubawa.pl/PL/3229/Zajecia_zdalne/. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów (nie 
tylko uczestników Klubów) do zapoznania się z nimi 
i skorzystania z przedstawionych materiałów.  

 

 

 

Po prawie półrocznej pracy w systemie zdalnym 
uczestnicy Placówek Wsparcia Dziennego 
funkcjonujących w Gminie Lubawa wrócili na 
zajęcia stacjonarne. Świetlice działają 
w miejscowościach: Rożental, Sampława, 
Szczepankowo, Mortęgi oraz Prątnica. 

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży nastawione są 
głównie na integrację grupy. Ponadto odbywają się 
także zajęcia plastyczne, sportowe oraz gry i zabawy.  

Ostatnio w ramach obchodów XXIII Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny w placówkach świętowano 
Dzień Dziecka. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.gopslubawa.pl. 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej – 4 
Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. Szczerbiec 
zajmuje się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach Programu 
kierowana jest do tych osób 
i rodzin, które z powodu niskich 
dochodów nie mogą zapewnić sobie/
rodzinie odpowiednich produktów 
żywnościowych i dlatego też trafiać 
będzie do ograniczonej liczby osób 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej. Od 26 listopada 
2020 r. obowiązuje nowe kryterium 
dochodowe uprawniające do pomocy 
żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 w wysokości do 220% 
kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej. 
Do pomocy uprawnia dochód: 
1 542,20 zł w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej, 1 161,60 zł 
w przypadku osoby w rodzinie.

W ramach trwającego Podprogramu 
2020 skorzystało dotychczas 201 
rodzin z terenu gminy Lubawa (570 
osób w rodzinach). Rozdysponowano 
14 ton 215 kilogramów żywności.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Tomasz Ewertowski Wójt Gminy Lubawa podziękował za wspólną pracę odchodzącemu na emeryturę 
podins. Arturowi Sibilewskiemu, komendantowi Komisariatu Policji w Lubawie. Szefem lubawskich policjantów 
został asp. szt. Roman Gancarz - 
dotychczasowy specjalista w Wydziale 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie. 

Pożegnalne spotkanie odbyło się 
we wtorek 25 maja w Urzędzie Gminy 
w Lubawie. Komendantowi towarzyszył 
podins. Waldemar Pankowski – 
Komendant Powiatowy Policji w Iławie. 
Komendant Artur Sibilewski służbę 
w Policji rozpoczął 30 lat temu, w 1991 
roku. Ostatnie 17 lat przepracował na 
stanowisku Komendanta Komisariatu 
Policji w Lubawie. Z dniem 1 czerwca 
przechodzi na emeryturę. Obok 
podziękowań za wieloletnią służbę 
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony 
lokalnej społeczności oraz współpracę 
z samorządem Wójt wręczył 
odchodzącemu Komendantowi 
pamiątkowe książki i albumy życząc 
spełnienia marzeń i realizacji nowych 
zamierzeń.

PODZIĘKOWANIA DLA KOMENDANTA

Wójt podziękował odchodzącemu komendantowi za 17 lat służby na rzecz  
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubawa
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 
2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Celem NSP 2021 jest:
• zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecz-
nej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich 
zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, 
regionalnym i lokalnym; 
• analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, sta-
nu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na 
przestrzeni lat 2011–2021; 
• dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; 
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji 
międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
• aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw 
domowych (w latach następnych).

Jak będzie przeprowadzony?
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za po-
średnictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod 
adresem https://nsp2021.spis.gov.pl
W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 
22 279 99 99.
W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w dro-
dze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od 
sytuacji epidemicznej w kraju.

Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące miesz-
kaniami.

Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, 
na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane 
osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada 
tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewi-
duje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Masz pytania? Skontaktuj się:
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
 wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
 wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza
Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl


