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Powszechny spis ludności 2021: Wskazówki dotyczące 
wypełnienia kwestionariusza dotyczącego gospodarstwa 
domowego

Chcielibyśmy ułatwić respondentom udział w powszechnym spisie ludności 
2021. Niniejsza broszura ma na celu ułatwienie wypełnienia kwestionariusza 
dotyczącego gospodarstwa domowego. Stanowi ona tłumaczenie instrukcji 
zawartych w kwestionariuszu dotyczącym gospodarstwa domowego, pytań 
indywidualnych dotyczących Osoby 1 oraz pytań dotyczących gości. 

W razie potrzeby można wykorzystać tłumaczenie pytań dotyczących Osoby 1 
do wypełnienia pytań indywidualnych dotyczących Osób 2 - 5, ponieważ pytania 
indywidualne do każdej osoby są takie same jak do Osoby 1.

Nie należy wypełniać niniejszej broszury. Kwestionariusz dotyczący gospodarstwa 
domowego można zamówić dzwoniąc pod numer linii językowej powszechnego 
spisu ludności 0800 587 2021. 

Kwestionariusz dotyczący gospodarstwa domowego należy wypełnić w 
języku angielskim.

Dodatkową pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer linii językowej 
powszechnego spisu ludności, aby skorzystać z usług tłumacza.

Zespół linii językowej może służyć pomocą w różnym zakresie. Na przykład, jeżeli 
w skład gospodarstwa domowego wchodzi więcej niż pięć osób, możliwe jest 
uzyskanie kwestionariusza poszerzonego.

Dziękujemy za udział w powszechnym spisie ludności 2021.
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Powszechny spis ludności 2021: informacje ogólne
Czym jest powszechny spis ludności i przez kogo jest prowadzony? 
Powszechny spis ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu 
uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. 
Pomaga on w planowaniu i finansowaniu usług publicznych na danym obszarze.
W Anglii i Walii powszechny spis ludności prowadzony jest przez Office for National Statistics 
(Krajowy Urząd Statystyczny) (ONS), który współpracuje z innymi agencjami statystycznymi w celu 
zebrania informacji dotyczących obszaru Wielkiej Brytanii. Podlegamy bezpośrednio rządowi 
Wielkiej Brytanii, ale nie pracujemy dla żadnej z partii politycznych.

W czym może mi pomóc powszechny spis ludności? 
Informacje uzyskiwane w ramach spisu wykorzystywane są przez różne organizacje, od władz 
lokalnych po organizacje charytatywne, do planowania i finansowania niezbędnych usług 
publicznych w zakresie transportu, szkolnictwa i ochrony zdrowia.
Udział w spisie ludności pomoże w zapewnieniu niezbędnych usług społecznościom lokalnym 
zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości.

Czy muszę wziąć udział w spisie powszechnym? 
Wypełnienie kwestionariusza powszechnego spisu ludności jest wymogiem prawnym. 
Niewypełnienie kwestionariusza lub podanie nieprawdziwych informacji może skutkować 
karą grzywny w wysokości do 1000 GBP. Niektóre pytania są wyraźnie oznaczone jako 
nieobowiązkowe - nieudzielenie na nie odpowiedzi nie stanowi wykroczenia.

Na czym polega udział w spisie powszechnym? 
Niniejszą broszurę należy wykorzystać do wypełnienia drukowanej wersji kwestionariusza 
dotyczącego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać odpowiedzi w niniejszej broszurze 
z wytycznymi dotyczącymi kwestionariusza powszechnego spisu ludności. Po wypełnieniu, 
kwestionariusz dotyczący gospodarstwa domowego należy odesłać w załączonej kopercie zwrotnej.

Kiedy należy wypełnić kwestionariusz? 
Informacje powinny dotyczyć osób przebywających w gospodarstwie domowym w dniu 
powszechnego spisu ludności, tzn. w niedzielę, 21 marca 2021 r. Prosimy o wypełnienie 
kwestionariusza tego dnia lub jak najszybciej po tej dacie.

Kto powinien zostać uwzględniony w kwestionariuszu? 
W odpowiedziach na pytania indywidualne zawarte w kwestionariuszu dotyczącym 
gospodarstwa domowego należy uwzględnić:
• każdą osobę mieszkającą na stałe w danym gospodarstwie domowym lub uznającą je za 

swoje stałe miejsce zamieszkania 
• osoby przebywające poza domem tymczasowo, na przykład studentów oraz uczniów 

uczęszczających do szkół z internatem
• osoby przebywające pod tym adresem tymczasowo, jeśli nie mają innego adresu w Wielkiej 

Brytanii 
• osoby spoza Wielkiej Brytanii przebywające w tym kraju przez trzy miesiące lub dłużej, 

przebywające tymczasowo pod tym adresem
W kwestionariuszu znajduje się również oddzielna część dotycząca gości, czyli osób nocujących 
w danym gospodarstwie domowym w dniu powszechnego spisu ludności, tzn. w niedzielę, 21 
marca 2021 r.

Czy dotyczące mnie informacje będą bezpieczne i poufne? 
Dane osobowe przekazane w ramach spisu są przechowywane w bezpieczny sposób. 
Informacje dotyczące poufności danych można znaleźć z tyłu niniejszej broszury. Szczegółowe 
informacje dotyczące poufności danych można znaleźć na stronie internetowej census.gov.uk w 
języku angielskim.
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Należy wypełnić w Internecie
www.census.gov.uk
Kod dostępu do kwestionariusza:

LUB należy wypełnić kwestionariusz w wersji drukowanej.

Oświadczenie
Niniejszy kwestionariusz został wypełniony 
zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.

W razie braku adresu lub jeśli jest on błędny, należy 
wpisać prawidłowy adres poniżej:

Udział w powszechnym spisie ludności umożliwia 
gromadzenie istotnych informacji pomocnych w 
planowaniu usług w społecznościach lokalnych, 
takich jak transport, oświata i ochrona zdrowia.

Kwestionariusz powszechnego spisu ludności 
należy wypełnić w dniu 21 marca 2021 r. lub jak 
najszybciej po tej dacie. 

Kwestionariusz można wypełnić w Internecie:

1. Odwiedź stronę internetową    
www.census.gov.uk

2. Wprowadź indywidualny kod dostępu podany 
na początku kwestionariusza.

3. Odpowiedz na pytania i wyślij. 

Dziękujemy za udział w spisie.

Prof. Ian Diamond
Statystyk Krajowy

Dane osobowe są chronione prawnie.
Więcej informacji znajduje się w ulotce załączonej do  
kwestionariusza.

Udział w powszechnym spisie ludności stanowi 
wymóg prawny. Niewypełnienie kwestionariusza lub 
podanie nieprawdziwych informacji może skutkować 
karą grzywny. Niektóre pytania są wyraźnie 
oznaczone jako nieobowiązkowe –- nieudzielenie na 
nie odpowiedzi nie stanowi wykroczenia.

W razie zagubienia koperty,  
wypełniony kwestionariusz należy odesłać na adres: 

FREEPOST Census 2021

Dostępne punkty pomocy:

www.census.gov.uk/help
Centrum kontaktowe 0800 141 2021

NGT (18001) 0800 141 2021

Linia językowa 0800 587 2021

FREEPOST  
(PRZESYŁKA NA KOSZT ADRESATA)
Census 2021 (Powszechny spis 
ludności 2021)

H1

Kod pocztowy

Podpis Data

Kwestionariusz dotyczący 
gospodarstwa domowego

Anglia
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Za dopilnowanie wypełnienia i odesłania niniejszego kwestionariusza odpowiedzialna jest 
osoba będąca głową gospodarstwa domowego.

Głową gospodarstwa domowego jest osoba mieszkająca lub obecna pod danym adresem, będąca:
• właścicielem / najemcą (bądź współwłaścicielem / współnajemcą) lokalu; i/lub
• osobą odpowiedzialną (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) za płacenie rachunków i ponoszenie kosztów 

utrzymania gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe stanowi:
• jedna osoba mieszkająca sama; lub
• grupa osób (niekoniecznie spokrewnionych) mieszkających pod tym samym adresem i korzystających wspólnie 

z wyposażenia kuchni, pokoju dziennego lub jadalni

Które części kwestionariusza należy wypełnić?

•  Pytania na temat gospodarstwa domowego na str. 3 – 6 dotyczące danego gospodarstwa domowego oraz 
zajmowanego lokalu.

•  Pytania indywidualne na str. 7 – 31 dotyczące każdej osoby, która zazwyczaj mieszka w tym gospodarstwie domowym.
Wszystkie osoby, które przebywały lub zamierzają przebywać w Wielkiej Brytanii przez 3 miesiące lub dłużej powinny 
zostać uwzględnione w odpowiedziach na te pytania pod ich stałym adresem w Wielkiej Brytanii.

•  Pytania dotyczące gości na ostatniej stronie (str. 32) dotyczące wszystkich osób nocujących w danym  
gospodarstwie domowym w dniu 21 marca 2021 r.
Podanie informacji na temat gości nocujących w danym gospodarstwie domowym jest konieczne, aby nikogo nie 
pominąć. Goście mieszkający na stałe pod innym adresem w Wielkiej Brytanii muszą również wypełnić pytania 
w kwestionariuszu spisu powszechnego w swoim stałym miejscu zamieszkania.

Dalsze informacje dotyczące osób, które należy wymienić w niniejszym kwestionariuszu, 
można znaleźć w załączonej ulotce.

Czy potrzebne są dodatkowe kwestionariusze?

•  Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzi więcej niż 5 osób lub pod danym adresem nocuje więcej niż 3 gości,  
można wypełnić cały kwestionariusz w Internecie bądź po wypełnieniu niniejszego kwestionariusza skontaktować się 
z nami, aby zamówić kwestionariusze poszerzone.

•  Jeżeli którykolwiek z członków gospodarstwa domowego nie chce ujawniać informacji na swój temat innym jego 
członkom, można zamówić kwestionariusz indywidualny. Osoby te należy wymienić w pytaniach dotyczących 
gospodarstwa domowego (od H1 do H14) w niniejszym kwestionariuszu, lecz dotyczące ich pytania indywidualne (1 – 
51) należy pozostawić niewypełnione.

•  Jeżeli pod danym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, należy skontaktować się z nami w celu 
zamówienia dodatkowych kwestionariuszy dotyczących gospodarstwa domowego.

Dodatkowe kwestionariusze można zamówić w Internecie na stronie www.census.gov.uk lub telefonicznie pod numerem 
0800 141 2021.

W jaki sposób należy wypełnić kwestionariusz?

Sposób wypełniania:

•  wpisać odpowiedzi czarnym lub niebieskim długopisem 

•  zaznaczyć odpowiedzi w odpowiednim polu w następujący sposób:   

•  drukowanymi literami – jedna litera w jednym polu:   

•  wszelkie pomyłki należy poprawić, wypełniając odpowiednie pole w następujący sposób:       lub:

•  jeśli słowo nie mieści się w jednym wierszu, należy          
 kontynuować w następnym (o ile to możliwe) w następujący sposób:

•   postępować zgodnie z instrukcjami  PRZEJDŹ DO  i pomijać bez wypełnienia wszelkie pytania lub strony, których  
nie należy wypełniać; wszelkie znaki lub linie w tych polach mogą zostać błędnie odczytane jako odpowiedzi

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

Przed rozpoczęciem
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Kto zazwyczaj mieszka pod tym adresem?

 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Dalsze informacje dotyczące osób, które należy wymienić w niniejszym  
 kwestionariuszu, można znaleźć w załączonej ulotce

 Ja – jest to moje stałe miejsce zamieszkania

 Członkowie rodziny, w tym partnerzy i dzieci urodzone w dniu 21 marca 2021 r. lub przed tą datą

 Studenci i / lub uczniowie mieszkający poza domem podczas semestru szkolnego

 Współlokatorzy, sublokatorzy, najemcy

 Osoby mieszkające na stałe poza granicami Wielkiej Brytanii przebywające w tym kraju przez 3 miesiące lub dłużej

 Osoby pracujące z dala od domu na terenie Wielkiej Brytanii lub wojskowi, jeżeli jest to ich stałe miejsce zamieszkania

 Osoby przebywające tymczasowo poza granicami Wielkiej Brytanii przez okres krótszy niż 12 miesięcy

 Osoby przebywające tymczasowo pod tym adresem mieszkające na stałe w Wielkiej Brytanii, lecz nieposiadające innego 
adresu w tym kraju, na przykład rodzina, znajomi

 Inne osoby mieszkające na stałe pod tym adresem, w tym wszystkie osoby przebywające tymczasowo poza domem

 LUB nikt tutaj nie mieszka na stałe, na przykład jest to drugie mieszkanie lub dom letniskowy 

H1

Uwzględniając wszystkie osoby wymienione w pytaniu H1, ile osób mieszka zwykle pod tym adresem?H2

Wliczając tylko osoby wymienione w pytaniu H4, ilu gości nocowało pod tym adresem w dniu 21 marca 2021 r.?

 W odniesieniu do tych osób należy odpowiedzieć na pytania dotyczące gości na ostatniej stronie (str. 32)

 Jeżeli nikt nie mieszka na stałe pod tym adresem (obecnie przebywają tutaj tylko goście) 

Oprócz wszystkich osób wymienionych w pytaniu H2, kto jeszcze nocuje pod tym adresem w dniu 21 marca 
2021 r.? Osoby te należy wymienić jako gości. Należy wymienić również wszystkie dzieci.

 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi

 Osoby mieszkające na stałe pod innym adresem w Wielkiej Brytanii, np. sympatia, znajomi, krewni

 Osoby przebywające pod tym adresem jako w drugim miejscu zamieszkania, na przykład ze względu na pracę, które 
na stałe mieszkają pod innym adresem

 Osoby mieszkające na stałe poza granicami Wielkiej Brytanii przebywające tutaj przez okres krótszy niż 3 miesiące

 Osoby spędzające tutaj urlop wypoczynkowy lub wakacje

 LUB W dniu 21 marca 2021 r. nie nocowali pod tym adresem goście 

H4

Zaczynając od siebie, należy podać nazwiska wszystkich osób wymienionych w pytaniu H2, w tym  
dzieci i sublokatorów.

 Jeżeli członek gospodarstwa domowego zamówił kwestionariusz indywidualny, należy zaznaczyć pole obok 
nazwiska tej osoby i pozostawić niewypełnione pytania indywidualne od 1 do 51 dotyczące tej osoby

Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzi więcej niż 5 osób, należy wypełnić kwestionariusz w całości w Internecie 
lub skontaktować się z nami, aby zamówić kwestionariusz poszerzony.

H3
Czy zamówiono 
kwestionariusz 
indywidualny?

Imię Nazwisko
Respondent 
(Osoba 1)

Osoba 2

Osoba 3

Osoba 4

Osoba 5

 PRZEJDŹ DO H4

 PRZEJDŹ DO H6

 PRZEJDŹ DO H7

H5

Pytania dotyczące gospodarstwa domowego
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Przykład: 

Przykład ten wyjaśnia 
pokrewieństwo w gospodarstwie 
domowym składającym się 
z dwojga rodziców i trójki dzieci 
spokrewnionych ze sobą

NIE NALEŻY wypełniać 
tej części

Należy podać dane 
członków gospodarstwa 
domowego w części 
PONIŻEJ

Czy członkowie tego gospodarstwa domowego są ze sobą spokrewnieni? Jeżeli nie są spokrewnieni, należy 
zaznaczyć pole „Brak pokrewieństwa”.

 Nazwiska wszystkich osób mieszkających na stałe pod tym adresem należy wpisać na górze każdej kolumny w takim samym 
porządku jak w pytaniu H3 (str. 3). Należy wymienić wszystkie dzieci oraz osoby, które zamówiły kwestionariusz indywidualny

 Należy zaznaczyć odpowiednie pole, określając pokrewieństwo każdej osoby względem wszystkich pozostałych 
członków gospodarstwa domowego

 Jeżeli nikt nie mieszka na stałe pod tym adresem i w dniu 21 marca 2021 r. nie nocowali pod nim żadni goście  PRZEJDŹ DO H7

Pokrewieństwo Osoby   
2 względem Osoby:

Pokrewieństwo Osoby 3  
względem Osoby:

Pokrewieństwo Osoby 2  
względem Osoby:

W TYM MIEJSCU 
NALEŻY WPISAĆ IMIĘ 
I NAZWISKO OSOBY 1 
JAK W PYTANIU H3

JEŻELI POD TYM 
ADRESEM MIESZKA 

JEDNA OSOBA 
PRZEJDŹ DO H7

Imię i nazwisko Osoby 1

Imię i nazwisko Osoby 1 Imię i nazwisko Osoby 2 Imię i nazwisko Osoby 3

Imię i nazwisko Osoby 2

Mąż lub żona

Partner lub partnerka  
w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym  
przyrodni brat lub   
przyrodnia siostra)

Mąż lub żona

Partner lub partnerka zarejestrowani 
w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym przyrodni 
brat lub przyrodnia siostra)

Przybrany brat lub przybrana siostra

Matka lub ojciec

Macocha lub ojczym

Wnuk lub wnuczka

Babcia lub dziadek

Inne – pokrewieństwo

Brak pokrewieństwa  (w tym  
dziecko w rodzinie zastępczej)

Mąż lub żona

Partner lub partnerka zarejestrowani 
w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym przyrodni 
brat lub przyrodnia siostra)

Przybrany brat lub przybrana siostra

Matka lub ojciec

Macocha lub ojczym

Wnuk lub wnuczka

Babcia lub dziadek

Inne  pokrewieństwo

Brak pokrewieństwa (w tym  
dziecko w rodzinie zastępczej)

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1

1

2

Pytania dotyczące gospodarstwa domowego — ciąg dalszy
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Osoba 5 (James) jest synem Osoby 1 
(Mary) i Osoby 2 (Robert) oraz 
bratem Osoby 3 (Alison) i Osoby 4 (Stephen).

  Jeżeli w skład 
gospodarstwa domowego 
wchodzi więcej niż 5 
osób, należy zamówić 
kwestionariusz poszerzony

Pokrewieństwo Osoby   
3 względem Osoby:

Pokrewieństwo Osoby   
4 względem Osoby:

Pokrewieństwo Osoby  
5 względem Osoby:

Pokrewieństwo Osoby 5  
względem Osoby:

Pokrewieństwo Osoby 4  
względem Osoby:

Imię i nazwisko Osoby 4 Imię i nazwisko Osoby 5

Imię i nazwisko Osoby 3 Imię i nazwisko Osoby 4 Imię i nazwisko Osoby 5

Mąż lub żona

Partner lub partnerka 
zarejestrowani w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym przyrodni 
brat lub przyrodnia siostra)

Przybrany brat lub przybrana siostra

Matka lub ojciec

Macocha lub ojczym

Wnuk lub wnuczka

Babcia lub dziadek

Inne – pokrewieństwo

Brak pokrewieństwa (w tym  
dziecko w rodzinie zastępczej)

Mąż lub żona

Partner lub partnerka  
w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym  
przyrodni brat lub  
przyrodnia siostra)

Mąż lub żona

Partner lub partnerka  
w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym  
przyrodni brat lub  
przyrodnia siostra)

Mąż lub żona

Partner lub partnerka  
w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym  
przyrodni brat lub   
przyrodnia siostra)

Mąż lub żona

Partner lub partnerka 
zarejestrowani w związku cywilnym

Partner/partnerka

Syn lub córka

Pasierb/pasierbica

Brat lub siostra (w tym przyrodni 
brat lub przyrodnia siostra)

Przybrany brat lub przybrana siostra

Matka lub ojciec

Macocha lub ojczym

Wnuk lub wnuczka

Babcia lub dziadek

Inne – pokrewieństwo

Brak pokrewieństwa (w tym  
dziecko w rodzinie zastępczej)

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4

Pytania dotyczące gospodarstwa domowego — ciąg dalszy
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Czy członkowie tego gospodarstwa domowego 
są właścicielami lokalu, czy wynajmują go?

 Zaznaczyć tylko jedno pole

 Pełne prawo własności

 Własność z hipoteką lub pożyczką

 Własność częściowa lub wynajem częściowy 
(współwłasność)

 Najem (z zasiłkiem mieszkaniowym lub bez)

 Korzystanie bez płacenia czynszu

H12

Kto jest właścicielem nieruchomości?

 Zaznaczyć tylko jedno pole

 Spółdzielnia mieszkaniowa lub towarzystwo 
budownictwa mieszkaniowego, fundacja charytatywna, 
zarejestrowany właściciel lokalu socjalnego

 Samorząd lub władze lokalne

 Prywatny właściciel lub agencja wynajmu 
nieruchomości

 Pracodawca członka gospodarstwa domowego

 Krewny lub znajomy członka gospodarstwa 
domowego

 Inne

H13

Ile samochodów osobowych lub dostawczych 
posiadają członkowie tego gospodarstwa 
domowego lub z ilu mogą korzystać?

 Należy uwzględnić wszystkie służbowe samochody 
osobowe lub dostawcze dostępne do użytku prywatnego

 Brak

 1

 2

 3

 4

 5 lub więcej (podać liczbę)

H14

Jakiego typu jest ten lokal mieszkalny?

Cały dom piętrowy lub parterowy:

 wolno stojący

 dom bliźniak

 szeregowy (włącznie z lokalem na końcu szeregu)

Mieszkanie jednopoziomowe, dwupoziomowe lub 
apartament:

 w bloku mieszkalnym lub w kamienicy

 będące częścią budynku zaadaptowanego lub 
wspólnego (włącznie z kawalerkami)

  będące częścią innego budynku zaadaptowanego (na 
przykład byłej szkoły, kościoła lub magazynu)

  w budynku komercyjnym (na przykład w biurowcu, 
w hotelu lub nad sklepem)

Budynek przenośny lub tymczasowy: 

 przyczepa mieszkalna, domek kempingowy lub inny 
budynek tymczasowy

H7

Z ilu pomieszczeń korzysta wyłącznie to 
gospodarstwo domowe?

 Należy uwzględnić wszystkie pomieszczenia 
przeznaczone lub zaadaptowane na sypialnie

H9

Liczba sypialni

Jakiego typu jest centralne ogrzewaniew tym 
lokalu?

 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi, nawet   
 jeżeli ogrzewanie nie jest używane

 Centralne ogrzewanie to centralny system do  
ogrzewania wielu pomieszczeń

 Brak centralnego ogrzewania

 Gazowe – gaz ziemny

 Butla gazowa

 Elektryczne (w tym piece akumulacyjne)

 Olejowe

 Opalane drewnem (np. polana, drewno odpadowe 
lub granulat drzewny)

 Na paliwo stałe (np. węgiel)

 Energia odnawialna (np. system solarny lub pompy 
cieplne)

 Miejska lub lokalna sieć ciepłownicza

 Inne

H10

Czy wszystkie pomieszczenia, w tym kuchnia, 
łazienka i toaleta znajdują się za drzwiami, z których 
korzysta tylko jedno gospodarstwo domowe?

 Tak

 Nie, jedno lub kilka pomieszczeń wykorzystywanych 
jest wspólnie z innym gospodarstwem domowym

H8

Jeżeli lokal zamieszkiwany jest na stałe przez 
jedną lub więcej osób

LUB jeżeli nie jest zamieszkiwany przez nikogo  
(przebywają w nim jedynie goście)

        str. 32

LUB jeżeli nikt nie mieszka na stałe pod tym 
adresem i w dniu 21 marca 2021 r. nie nocowali 
w tym lokalu żadni goście

   Oświadczenia na pierwszej stronie

 PRZEJDŹ DO H12

 PRZEJDŹ DO H14
 PRZEJDŹ DO H14

 PRZEJDŹ DO

 PRZEJDŹ DO

H11
Pytania dotyczące gospodarstwa domowego — ciąg dalszy
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Czy względem osób wymienionych w pytaniu H3  
respondent jest Osobą 1?

 Tak

 Nie – należy wpisać dane Osoby 1 w tej części

P Czy respondent przebywa pod innym adresem 
dłużej niż 30 dni w roku?

 Dni pobytu mogą być pod rząd lub oddzielne

 Nie

 Tak (podać poniżej inny adres w Wielkiej Brytanii)

 LUB tak, poza granicami Wielkiej Brytanii (należy 
podać państwo)

6

Rodzaj adresu

 Adres bazy sił zbrojnych

 Inny adres, gdzie respondent mieszka ze względu na 
pracę z dala od domu

 Adres domowy studenta

 Adres studenta podczas roku szkolnego/akademickiego

 Adres drugiego rodzica lub opiekuna

 Adres partnera/partnerki

 Dom letniskowy

 Inne

7

Adres zamieszkania respondenta podczas roku 
szkolnego/akademickiego

 Adres podany na początku niniejszego kwestionariusza

 Adres podany w pytaniu 6

 Inny adres

9

Kraj urodzenia respondenta

 Anglia

 Walia

 Szkocja

 Irlandia Północna

 Irlandia

 Inny kraj (należy podać obecną nazwę kraju)

10

Czy respondent jest uczniem lub studentem w trybie 
dziennym?

 Tak  Nie

8

Z kim respondent jest (był) w związku małżeńskim  
lub zarejestrowanym związku cywilnym?

 Osoba płci przeciwnej

 Osoba tej samej płci

5

Stan cywilny respondenta w dniu 21 marca 2021 r. -  
związek małżeński czy zarejestrowany związek cywilny?

 Nigdy nie byłem(-łam) w związku małżeńskim ani w  
zarejestrowanym związku cywilnym

 W związku małżeńskim

 W zarejestrowanym związku cywilnym

 W separacji, ale nadal w związku małżeńskim

 W separacji, ale nadal w związku cywilnym

 Rozwiedziony/rozwiedziona

 Poprzednio w związku cywilnym,  
który został prawnie rozwiązany

 Wdowiec/wdowa

 Partner/partnerka zmarłej osoby, z którą był(-a) 
w zarejestrowanym związku cywilnym

4

Imię i nazwisko respondenta (Osoba 1 z pytania H3)1

Data urodzenia respondenta2

Płeć respondenta

 Pytanie dotyczące płci odnosi się do osób, które 
ukończyły 16. rok życia

 Kobieta

 Mężczyzna

3

 PRZEJDŹ DO 8

 PRZEJDŹ DO 10 PRZEJDŹ DO 6

 PRZEJDŹ DO 51
 PRZEJDŹ DO 51

 PRZEJDŹ DO 13
 PRZEJDŹ DO 13
 PRZEJDŹ DO 13

 PRZEJDŹ DO 13

Imię

Drugie imię/imiona

Nazwisko

Dzień Miesiąc Rok

Kod pocztowy

Pytania indywidualne — Osoba 1 początek
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Jeżeli respondent nie urodził się w Wielkiej Brytanii, 
kiedy przybył, aby zamieszkać na stałe w tym kraju?

 Nie należy wliczać krótkich wyjazdów z Wielkiej Brytanii

 Jeżeli respondent       
 przybył przed 21 marca 2020 r.

 Jeżeli respondent przybył w dniu    
21 marca 2020 r. lub po tej dacie

11 Grupa etniczna respondenta

 Należy wybrać jedną część od A do E, po czym 
zaznaczyć jedno pole najlepiej opisujące grupę 
etniczną, do której należy respondent

A Biała

 Angielska, walijska, szkocka, północnoirlandzka lub 
brytyjska

 Irlandzka

 Cygańska lub irlandzki lud wędrowny

 Romska

 Inna biała grupa etniczna (podać)

B Mieszane grupy etniczne

 Biała i czarna karaibska

 Biała i czarna afrykańska

 Biała i azjatycka

 Inna mieszana grupa etniczna (należy podać)

C Azjatycka lub azjatycka brytyjska

 Hinduska

 Pakistańska

 Bangladeska

 Chińska

 Inna azjatycka grupa etniczna (podać)

D Czarna, czarna brytyjska, karaibska lub afrykańska

 Karaibska

 Afrykańska grupa etniczna (należy podać poniżej)

 Inna czarna, czarna brytyjska lub karaibska  
grupa etniczna (należy podać)

E Inna grupa etniczna

 Arabska

 Inna grupa etniczna (należy podać)

Jak długo respondent zamierza pozostać w Wielkiej 
Brytanii, łącznie z czasem, który już tu spędził?

 Krócej niż 12 miesięcy

 12 miesięcy lub dłużej

12

Jak respondent określa swoją tożsamość narodową?

 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi

 Brytyjska

 Angielska

 Walijska

 Szkocka

 Północno-irlandzka

 Inna (należy podać)

Czy rok temu był to stały adres zamieszkania 
respondenta?

 Jeżeli rok temu respondent nie posiadał stałego miejsca 
zamieszkania, należy podać adres pobytu

 Adres podany na początku niniejszego kwestionariusza

 Adres studenta podczas roku szkolnego/
akademickiego w internacie lub akademiku 
w Wielkiej Brytanii (należy podać adres zamieszkania 
podczas roku szkolnego/akademickiego)

 Inny adres w Wielkiej Brytanii (podać poniżej)

 LUB tak, poza granicami Wielkiej Brytanii (należy 
podać państwo)

13

 PRZEJDŹ DO 12

 PRZEJDŹ DO 13

Miesiąc Rok

Kod pocztowy

14

15
Pytania indywidualne – Osoba 1 ciąg dalszy
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Osoby w wieku 16 lat lub starsze

Osoby w wieku 15 lat lub młodsze
25

To pytaniecelowo      
zostało pozostawione puste17

Główny język respondenta

 Język angielski

 Inny (podać, włącznie z językiem migowym)

18

Poziom znajomości języka angielskiego

Bardzo dobry Dobry Niezbyt dobry Brak znajomości

19

Wyznanie respondenta

 Podanie tej informacji jest nieobowiązkowe

 Brak religii

 Chrześcijańskie (w tym kościół katolicki, protestancki 
oraz wszelkie inne wyznania chrześcijańskie) 

 Buddyzm

 Hinduizm

 Judaizm

 Islam

 Sikhizm

 Inna religia (podać)

16 Czy respondent ma jakiekolwiek problemy ze 
zdrowiem fizycznym lub psychicznym bądź cierpi na 
chorobę, która trwa lub może trwać co najmniej 12 
miesięcy?

 Tak

 Nie

22

Czy choroba respondenta ogranicza jego  
zdolność wykonywania codziennych czynności?

 Tak, w znacznym stopniu

 Tak, w niewielkim stopniu

 Nie ogranicza

23

Czy płeć, z którą identyfikuje się respondent, jest 
zgodna z płcią zarejestrowaną w akcie urodzenia?

 Podanie tej informacji jest nieobowiązkowe

 Tak

 Nie (podać tożsamość płciową)

27

Orientacja seksualna respondenta

 Podanie tej informacji jest nieobowiązkowe

 Heteroseksualny(-a)

 Homoseksualny(-a)

 Biseksualny(-a)

 Inna orientacja seksualna (należy podać)

26

Czy respondent opiekuje się lub udziela pomocy  
innym osobom ze względu na ich długotrwałą  
chorobę fizyczną lub psychiczną bądź problemy  
związane z podeszłym wiekiem?
 Nie należy uwzględniać prac wykonywanych w ramach 
płatnego zatrudnienia

 Nie

 Tak, do 9 godzin tygodniowo

 Tak, 10 – 19 godz. tygodniowo

 Tak, 20 – 34 godz. tygodniowo

 Tak, 35 – 49 godz. tygodniowo

 Tak, 50 godzin tygodniowo lub więcej

24

Paszporty posiadane przez respondenta

 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi

 Brytyjski

 Irlandzki

 Inne (należy podać)

 LUB brak

20

Ogólny stan zdrowia respondenta

Bardzo dobry Dobry Średni Zły Bardzo zły

21

 PRZEJDŹ DO 18

 PRZEJDŹ DO 20

 PRZEJDŹ DO 24

 PRZEJDŹ DO 26
 PRZEJDŹ DO 51

Pytania indywidualne – Osoba 1 ciąg dalszy
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Czy respondent odbył praktykę zawodową (ang. 
apprenticeship)?

 Na przykład zawodowe, rozszerzone, umożliwiające   
 podjęcie nauki na uczelni wyższej (foundation) lub   
 aktualizujące posiadaną wiedzę (modern)

 Tak  Nie

29

Która z opcji podanych poniżej najlepiej opisuje 
zajęcie respondenta w ciągu ostatnich siedmiu dni?
 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi

 Emeryt (otrzymujący emeryturę lub nie)

 Nauka

 Opieka nad domem lub rodziną

 Osoba przewlekle chora lub niepełnosprawna

 Inne

34

Czy w ciągu ostatnich czterech tygodni respondent 
poszukiwał aktywnie płatnego zatrudnienia?

 Tak

 Nie

35

Czy w razie dostępnej oferty pracy respondent 
mógłby ją podjąć w ciągu dwóch tygodni?

 Tak

 Nie

36

Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni respondent 
oczekiwał na rozpoczęcie pracy, którą już otrzymał?

 Tak

 Nie

37

Czy respondent kiedykolwiek wykonywał płatną pracę?

 Tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 Tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 Nie, nigdy

38

Czy respondent uzyskał kwalifikacje na poziomie 
dyplomu lub wyższe?

 Na przykład dyplom ukończenia studiów wyższych, 
zawodowy, HND lub HNC, NVQ level 4 i kwalifikacje 
nauczycielskie lub pielęgniarskie

 Tak  Nie

30

Czy respondent służył poprzednio w siłach zbrojnych 
Wielkiej Brytanii?
 Osoby obecnie odbywające służbę powinny   

 zaznaczyć „Nie”

 Tak, wcześniejsza służba w siłach zbrojnych

 Tak, wcześniejsza służba w rezerwie

 LUB nie

32

Czy respondent uzyskał jakiekolwiek inne kwalifikacje?

 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi

GCSE lub odpowiednik

 5 lub więcej egzaminów GCSE (A*-C, 9–4), O level 
(zaliczenia) lub CSE (stopień 1)

 Wszelkie inne egzaminy GCSE, O level lub CSE 
(wszystkie stopnie) lub kurs Basic Skills

AS, A level lub odpowiednik

 2 lub więcej A level, 4 lub więcej AS level

 1 A level, 2–3 AS level

 1 AS level

NVQ lub odpowiednik

 NVQ Level 3, BTEC National, OND lub ONC,  
City and Guilds Advanced Craft

 NVQ Level 2, BTEC General, City and Guilds Craft

 NVQ level 1

LUB inne kwalifikacje bądź ich brak

 Wszelkie inne kwalifikacje, nieznany odpowiednik

 Brak kwalifikacji

31

 PRZEJDŹ DO 51

Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni respondent 
wykonywał którekolwiek z czynności podanych poniżej?
 Zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi

 Należy uwzględnić wszelkie prace dorywcze lub 
tymczasowe, nawet jeżeli była to tylko jedna godzina

 Wykonywał pracę       
jako osoba zatrudniona

 Pracował jako osoba samozatrudniona   
lub wykonująca wolny zawód

 Tymczasowo nie pracuje ze względu na  
chorobę, urlop wypoczynkowy lub   
tymczasowe zwolnienie z pracy

 Na urlopie rodzicielskim

 Wykonywał inny rodzaj płatnej pracy

 LUB żadne z powyższych

33

 PRZEJDŹ DO 39

 PRZEJDŹ DO 39

 PRZEJDŹ DO 39
 PRZEJDŹ DO 39

 PRZEJDŹ DO 39

Następny zestaw pytań dotyczy kwalifikacji.

 Należy podać wszystkie kwalifikacje uzyskane w  
Anglii, Walii lub innym kraju, w tym ich odpowiedniki,  
nawet jeśli nie są obecnie wykorzystywane

28

Pozostałe pytania dotyczą głównego zatrudnienia 
lub, jeżeli respondent obecnie nie pracuje, 
ostatniego głównego zatrudnienia.

Główne zatrudnienie to praca, którą wykonuje 
(wykonywało) się przez największą ilość godzin

39

Pytania indywidualne – Osoba 1 ciąg dalszy
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Jaki jest (był) status zatrudnienia respondenta w 
ramach głównego zatrudnienia?

 Pracownik zatrudniony

 Osoba samozatrudniona lub wykonującą wolny 
zawód, niezatrudniająca pracowników

 Osoba samozatrudniona zatrudniająca pracowników

40

Ile godzin pracy wykonuje respondent tygodniowo 
w ramach głównego zatrudnienia?

 Należy uwzględnić nadgodziny płatne i bezpłatne

od 0 do 15 od 16 do 30 od 31 do 48 49 lub więcej

47

Główne miejsce pracy respondenta

 W zakładzie pracy lub zgłaszanie się w zajezdni

 Praca w domu lub z domu

 Platforma morska

 Brak stałego miejsca

49

 PRZEJDŹ DO 51

Adres miejsca pracy lub magazynu/zajezdni50

Typowy sposób dojazdu do pracy

 Zaznaczyć pole odpowiadające najdłuższemu, w 
odniesieniu do odległości, odcinkowi typowego 
dojazdu do pracy

 Praca głównie w domu lub z domu

 Kolej podziemna, metro, kolej podmiejska, tramwaj

 Pociąg

 Autobus, minibus lub autokar

 Taksówka

 Motocykl, skuter lub motorower

 Jako kierowca samochodu osobowego lub dostawczego

 Jako pasażer samochodu osobowego lub dostawczego

 Rower

 Pieszo

 Inne

48

Jaka jest (była) nazwa organizacji lub firmy, dla 
której respondent pracuje (pracował)?
 Jeżeli respondent jest (był) samozatrudniony we 
własnej firmie, należy podać jej nazwę

 LUB brak organizacji lub praca dla osoby prywatnej

41

Jaka jest pełna nazwa obecnego (byłego) 
stanowiska pracy respondenta?
 Na przykład: sprzedawca (RETAIL ASSISTANT), sprzątaczka  

 pomieszczeń biurowych (OFFICE CLEANER), pielęgniarka   
 (DISTRICT NURSE), nauczyciel w szkole podstawowej   
 (PRIMARY SCHOOL TEACHER)

 Nie podawać stopnia ani widełek płacowych

42

Należy podać krótki opis prac wykonywanych 
w ramach głównego zatrudnienia.

43

Czy respondent w ramach codziennej pracy 
nadzoruje (nadzorował) innych pracowników?

 Tak  Nie

45

 PRZEJDŹ DO 51
 PRZEJDŹ DO 51

Jaka jest (była) główna działalność organizacji 
lub firmy respondenta bądź jaki wolny zawód 
wykonuje (wykonywał)?
 Na przykład: detaliczna sprzedaż odzieży (CLOTHING   

 RETAIL), szpital ogólny (GENERAL HOSPITAL), szkola   
 podstawowa (PRIMARY EDUCATION), hurtowa sprzedaż   
 żywności (FOOD WHOLESALE)

 Jeżeli respondent jest (był) pracownikiem służby   
 cywilnej, należy wpisać CIVIL SERVICE

 Jeżeli respondent jest (był) urzędnikiem samorządu 
lokalnego, należy wpisać LOCAL GOVERNMENT oraz 
podać nazwę działu samorządu lokalnego

44

Jeżeli miał pracę w ubiegłym tygodniu

Jeżeli tymczasowo nie    
pracował w ubiegłym tygodniu

Jeżeli w ubiegłym      
tygodniu nie miał pracy

46

Nie ma więcej pytań do Osoby 1.

 PRZEJDŹ DO  pytań do Osoby 2
LUB jeżeli w skład gospodarstwa domowego nie 
wchodzi więcej osób
 PRZEJDŹ DO  pytań dotyczących gości na ostatniej stronie

LUB jeżeli goście nie nocowali pod tym adresem
 PRZEJDŹ DO  Oświadczenia na pierwszej stronie

51

 PRZEJDŹ DO 47

 PRZEJDŹ DO 47

 PRZEJDŹ DO 51

Kod pocztowy

Pytania indywidualne – Osoba 1 ciąg dalszy



Str. 12 (str. 32 w kwestionariuszu)

Ilu gości wymieniono w pytaniu H5?

 Od jednego do trzech gości – należy odpowiedzieć na poniższe pytania od V1 do V4 dotyczące każdego gościa

 Czterech lub więcej – należy odpowiedzieć na poniższe pytania od V1 do V4 dotyczące pierwszych trzech gości, po czym odwiedzić 
stronę internetową www.census.gov.uk lub zamówić kwestionariusz poszerzony pod numerem telefonu 0800 141 2021

Imię i nazwisko gościaV1

Imię i nazwisko gościaV1

Imię i nazwisko gościaV1

Stały adres zamieszkania gościa w Wielkiej Brytanii

 LUB poza granicami Wielkiej Brytanii (należy podać państwo)

V4

Stały adres zamieszkania gościa w Wielkiej Brytanii

 Taki sam jak adres gościa A

 LUB poza granicami Wielkiej Brytanii (należy podać państwo)

V4

Stały adres zamieszkania gościa w Wielkiej Brytanii

 Taki sam jak adres gościa A

 LUB poza granicami Wielkiej Brytanii (należy podać państwo)

V4

Data urodzenia gościaV2

Data urodzenia gościaV2

Data urodzenia gościaV2

Płeć gościa

 Kobieta  Mężczyzna

V3

Płeć gościa

 Kobieta  Mężczyzna

V3

Płeć gościa

 Kobieta  Mężczyzna

V3

Gość A

Gość B

Gość C

Teraz  PRZEJDŹ DO Oświadczenia na pierwszej stronie
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Powszechny spis ludności 2021: Wykorzystywanie podanych 
informacji z zachowaniem ich prywatności
ONS gromadzi i wykorzystuje dane z kwestionariusza do tworzenia szczegółowego obrazu 
społeczeństwa. Dane statystyczne uzyskane podczas powszechnego spisu ludności w Anglii i 
Walii pomagają samorządom lokalnym i rządowi w planowaniu i finansowaniu usług lokalnych, 
takich jak oświata, przychodnie lekarskie oraz drogi. Pozwalają na to przepisy prawa (Ustawa o 
powszechnym spisie ludności z 1920 r.). Udział w powszechnym spisie ludności jest obowiązkowy, 
a nieudzielenie informacji lub podanie nieprawdziwych informacji jest przestępstwem. Może 
to skutkować wniesieniem oskarżenia. Informacje dotyczące nieruchomości lub osób mogą 
być rejestrowane, aby chronić osoby, z którymi przeprowadzane są wywiady oraz osoby je 
przeprowadzające. Gromadzimy informacje dotyczące sposobu wypełniania kwestionariuszy w 
Internecie, co umożliwia doskonalenie naszych usług internetowych.

Kto ma dostęp do informacji?
W przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności pomogą nam  podmioty zewnętrzne pracujące 
zgodnie z naszymi instrukcjami. W uzasadnionych prawnie przypadkach oraz w sytuacjach 
istotnych dla interesu publicznego niektóre dane mogą zostać udostępnione akredytowanym 
analitykom. Ani dane statystyczne ani inne badania nie umożliwią identyfikacji osób. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie internetowej ONS. 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Przechowujemy minimalną ilość danych osobowych niezbędną do realizacji celów w jakich zostały 
zgromadzone. W stosownych przypadkach dane osobowe zostaną usunięte lub anonimizowane. 
Dane uzyskane z kwestionariuszy powszechnego spisu ludności będą przechowywane i 
administrowane w archiwum państwowym przez 100 lat. 

Prawa respondenta
Respondent ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do administratora danych osobowych o wgląd 
do informacji przechowywanych na swój temat, o zmianę informacji błędnych oraz ma prawo 
do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Respondent może wystąpić do 
administratora o usunięcie danych osobowych przechowywanych na swój temat, zaprzestanie ich 
przetwarzania oraz przekazanie ich innemu administratorowi. Wniosek może zostać odrzucony, 
jeśli dane przechowywane są wyłącznie w celach statystycznych. Aby skorzystać z powyższych 
uprawnień jako osoba, której dane dotyczą, należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony 
danych osobowych. 

Dane kontaktowe:
Administrator danych osobowych: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk 
Census Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, 
Hampshire, PO15 5RR

Inspektor ONS ds. ochrony danych osobowych: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk 
Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, 
Hampshire, PO15 5RR 

Biuro Komisarza ds. Informacji: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk Information 
Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 
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