
2.1. ADRES NA TERENIE

4

DANE DOTYCZĄCE MIESZKANIA

16. TOALETA/WC W MIESZKANIU (w łazience lub w osobnym pomieszczeniu) 

1

2

Jest, ze spłuczką

Jest, bez spłuczki

Brak3

14. KUCHNIA W MIESZKANIU

1

2

Jest, o powierzchni 4 m² i więcej 

Jest, o powierzchni mniejszej niż 4 m²

3 Brak

15. ŁAZIENKA W MIESZKANIU Jest1 Brak2

19. PIĘTRO, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ MIESZKANIE
(parter 0, I piętro 1, II piętro 2 itd. piwnica 60, 
piwnica 70, poddasze 80) 

18. RODZAJ ŹRÓDŁA ENERGII / ENERGII ZUŻYTEJ DO 
       OGRZEWANIA MIESZKANIA

(zaznacz tylko jedną odpowiedź) 

1

2

3

4

5

Węgiel

Drewno, pelety i podobne wyroby z drewna

Olej opałowy i olej opałowy

Gaz / paliwo gazowe

Energia elektryczna (elektryczność)

Inne rodzaje energii (energia słoneczna, geotermalna, wiatrowa itp.)6

20. CZY MIESZKANIE JEST TYLKO NA JEDNYM PIĘTRZE (POZIOMIE)

Tak1 Nie2

1 Mieszkania

Zamieszkanego lokalu użytkowego
Lokalu zamieszkanego z powodu 

2

3

Mieszkanie zbiorowe4

pytanie 12

pytanie 24

11. KWESTIONARIUSZ JEST WYPEŁNIONY DLA

pytanie 11.1

11.1. NUMER MIESZKANIA NA 

12. POWIERZCHNIA MIESZKANIA (m²)

13. LICZBA POKOI W MIESZKANIU 

2

3

Podłączone do innych rodzajów zaopatrzenia w wodę (lokalne, wiejskie itp.)

Połączone z hydroforem itp.

Są, ale nie są połączone4

Brak5

17.4. Gazowa (dla gazu 

2

17.3. Kanalizacyjna

1 Podłączone do kanalizacji publicznej

Podłączone do szamba

Połączone z rzeką lub kanałem3

Są, ale nie są połączone4

Brak5

17.5. Centralnego / etażowego ogrzewania

1

2

3

4

Zdalne (z ciepłowni publicznej itp.)

Etażowe w budynku (lub w mieszkaniu)

Są, ale nie są połączone

Brak

pytanie 18

pytanie 19

21. ROK BUDOWY MIESZKANIA

DANE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

27. PODSTAWA, NA KTÓREJ GOSPODARSTWO DOMU 

1

2

3

Własność

Dzierżawa / podnajem 

Pokrewieństwo (z rodzicami, dziećmi lub krewnymi)

4 Inne

28 CZY W POPRZEDNICH LATACH PROWADZONA BYŁA WŁASNA . 

22. WŁASNOŚĆ MIESZKANIA

1

2

3

Własność prywatna

Własność publiczna (państwowa)

Inne formy własności

23. PRZEZNACZENIE MIESZKANIA

1

2

3

Mieszkanie (tymczasowe lub stałe)

Tylko do wykonywania czynności

4

5 Tymczasowo nieużywane

6 Mieszkanie jest opuszczone

Inne mieszkanie pod tym samym adresem

Święta i prace sezonowe (domek itp.)  

pytanie 24

24 OSOBY MIESZKAJĄCE W MIESZKANIU. 

1

2

Jedno lub więcej gospodarstw domowych 

Tylko tymczasowo obecne osoby

z / bez czasowo obecnych osób

3

5

4

Osoby, dla których nie było możliwe zebranie danych

Jedne / więcej zbiorowych gospodarstw domowych

6 Osoby, które odmawiają włączenia do spisu

Osoby nieuwzględnione w spisie 
(dyplomaci, turyści itp.)

26 ŁĄCZNA LICZBA OSÓB W MIESZKANIU. 

25 ŁĄCZNA LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH . 

17.2. Wodna

1 Podłączone do publicznej sieci wodociągowej

17. INSTALACJE W MIESZKANIU

dostarczanego siecią) 

17.1. Elektryczna

10. WINDA W BUDYNKU

Jest1

Brak2

9. MATERIAŁ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

Pieczona terakota / cegła, beton, kamień

Drewno

1

2

Ubita ziemia, wiklina z terakotą, deska i inne materiały

3

4

Cegła suszona na słońcu

(zaznacz tylko jedną odpowiedź) 

8. ŁĄCZNA LICZBA MIESZKAŃ POD DANYM NUMEREM DOMU

(podać całkowitą liczbę mieszkań, zamieszkanych
 lokalów użytkowych, izb przyjęć zamieszkanych z powodu 
niezbędnej potrzeby  i mieszkań zbiorowego 

Jeśli liczba mieszkań = 0        

6. RODZAJ ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO

Instytucja zabezpieczenia społecznego 2

3 Szpital specjalny dla pacjentów psychiatrycznych

Schronisko dla bezdomnych4

Instytucja religijna (klasztor itp.)5

6

Dom studencki / akademicki, internat1

8

9

Schronisko, ośrodek azylowy

Obiekt do tymczasowego zakwaterowania pracowników 

10 Inne (hotele jednoosobowe, wojsko, obiekty policyjne itp.)

Ośrodek zbiorowy dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych

7

5. RODZAJ BUDYNKU MIESZKALNEGO

pytanie 8

4. RODZAJ BUDYNKU

1

FORMULARZ SPISU GOSPODARSTW DOMOWYCH I MIESZKAŃ

Gmina Miejscowość

DANE DOTYCZĄCE ADRESU

1. ADRES (NA MAPIE)

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU

28 1. CZY GOSPODARSTWO DOMOWE OKAZJONALNIE LUB .
STAŁE SPRZEDAWAŁO WŁASNE PRODUKTY ROLNE

28 2. CZY GOSPODARSTWO DOMOWE UŻYWAŁO / .
UPRAWIAŁO 50 akrów LUB WIĘCEJ GRUNTÓW ROLNYCH

28 3. CZY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (na dzień 30 .

Tak1

Tak1

Tak1

Tak1

Tak1

Tak1

Tak1

Nie2

Nie2

Nie2

Nie2

Nie2

Nie2

Nie2

Dwie sztuki bydła

Pięć sztuk owiec lub pięć sztuk kóz

Trzy sztuki świń

50 sztuk drobiu

20 społeczności pszczół

Jedna sztuka bydła i dwie sztuki drobnego  
bydła (świnia, koza, owca – razem) 

Cztery sztuki małego bydła
(świnia, koza, owca – razem)

Kod gminy Koło spisu Mieszkanie Gospodarstwo domoweBudynek

3. CZY NUMER DOMU NALEŻY DO BUDYNKU Z WIELOMA 
WEJŚCIAMI (NUMERACH DOMU) 

3.1. ILE NUMERÓW DOMÓW NALEŻY 

(numer domu)

(ulica)

2. DANE DOTYCZĄCE ADRESU NA TERENIE

pytanie 3

pytanie 2.1 

KONIEC
Pod tym adresem nie ma budynku 

4 (pusta działka, rozebrany budynek itp.)

Nie są zgodne z danymi na mapie   2

3 Adres (ulica i numer domu) 

1 Są zgodne z danymi na mapie 

nie istnieje na mapie    

7. WPISZ PEŁNĄ NAZWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO / 

Instytucja egzekucji sankcji karnych

pytanie 3.1Tak1

Nie2 pytanie 4

DO DANEJ BUDYNKU

3.2. CZY WSZYSTKIE NUMERY DOMÓW SĄ 
W TYM SAMYM KOLE SPISU

Tak1 Nie2

BUDYNKU ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO

pytanie 26

PRODUKCJA ROLNA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Tak1 pytanie 28.1 Nie2

Tak1 Nie2 pytanie 28.2

Tak1 Nie2 pytanie 28.3

 Jeśli odpowiedź jest „Tak” na jakiekolwiek pytanie                                       

LISTA OSÓB

Budynek zbiorowego zakwaterowania2

Budynek mieszkalny / dom1

4 Budynek niemieszkalny 

3
Budynek zamieszkany z powodu 
niezbędnej potrzeby  (garaż, szopa itp.)

pytanie 5

pytanie 6

pytanie 7

pytanie 8

Budynek pomocniczy nieuwzględniony w spisie

Budynek w trakcie budowy, nie uwzględniony w spisie

5

6

(szkoła, hotel, fabryka itp.)

(dom spokojnej starości, placówka opiekuńczo-wychowawcza itp.)

września) HODOWANO CO NAJMNIEJ

(np. Sz.im. Vuk Karadžić, Klasztor Sopoćani…) 

(ulica)

Ustawa o spisie ludności, gospodarstw

urzędowa:] “Službeni glasnik RS”, numer 
domowych i mieszkań 2022 roku ([gazeta 

9/2020, 35/2021)

Republika Serbia 
Biuro Statystyczne Republiki

Formularz P-2

Dane w tym formularzu są poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych

   rząd Republiki Serbii

Ten projekt jest finansowany
przez Unię Europejską i

współfinansowany przez

Spis ludności, gospodarstw domowych i mieszkań 2022 roku

(numer domu)

KONIEC

Dom rodzinny z dwoma mieszkaniami, 2

3 Dom rodzinny z dwoma przylegającymi 

Budynek mieszkalny w rzędzie (z co najmniej 
trzema przylegającymi mieszkaniami, każde 4

Budynek mieszkalny z 3-9 mieszkaniami

Budynek mieszkalny z 10 lub więcej mieszkaniami

5

6

Dom rodzinny z jednym mieszkaniem1

jeden nad drugim

mieszkaniami

z osobnym wejściem)

(baraki, obóz itp.)

zakwaterowania)

KONIEC

niezbędnej potrzeby  

DRZWIACH

2(o powierzchni 4 m  i więcej)

Jest1 Brak2

Jest1 Brak2

KONIEC

KONIEC

W MIESZKANIU

KORZYSTA Z MIESZKANIA

LISTA OSÓB

LISTA OSÓB

LISTA OSÓB
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LISTA OSÓB, stan na dzień 30 września 2022 o godzinie 24 (moment krytyczny spisu)

Pod liczbą porządkową 1 wpisuje się osobę, na którą jest zarejestrowane gospodarstwo domowe (dowolny pełnoletni członek gospodarstwa domowego, bez względu na płeć), następnie wpisuje się członków rodziny tej osoby, następnie członków drugiej, trzeciej itd. 
rodziny w gospodarstwie domowym. Następnie zapisani są inni członkowie gospodarstwa domowego, którzy nie należą do żadnej rodziny. Osoby tymczasowo obecne są umieszczane na końcu Listy.

Na Listę Osób wpisuje się wszystkich członków gospodarstwa domowego, niezależnie od tego, czy w krytycznym momencie spisu wszyscy byli obecni, czy też część z nich przebywała w innym miejscu w kraju lub za granicą, z powodu pracy, nauki lub z innych powodów. 

(miesiąc) (rok) (pozostałe 6 cyfr z JMBG)(dzień)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Imię Nazwisko Imię jednego rodzica

Płeć

1 Męska - 

2 Żeńska - 

Stanowisko 
członka 
rodziny

Imię i nazwisko 

partnera małżeńskiego / 

pozamałżeńskiego

Kolumna 9 - Pozycja członka rodziny w rodzinie

Mąż / żona1
Partner pozamałżeński2
Wspólne dziecko3
Matka z dzieckiem / dziećmi4
Ojciec z dzieckiem / dziećmi5
Dziecko, które mieszka tylko z 6

Dziecko (tylko) partnerki / żony7
Dziecko (tylko) partnera / męża8

Osoba nie należy do rodziny0

Kolumna 8 - Numer porządkowy rodziny 

Mąż / żona2
Partner pozamałżeński3
Syn / córka4
Ojciec / matka5
Brat / siostra6
Teść / teściowa żony7
Teść / teściowa męża8
Dziadek / babcia9

Osoba, na którą jest zarejestrowane 1

Wnuk / wnuczka10
Zięć / synowa11
Pasierb / pasierbica12
Inni krewni13

Kolumna 7 - Pokrewieństwo z osobą, do
  której prowadzi się gospodarstwo domowe

Przyczyna 
nieobecności / 

czasowej 
obecności

Kolumna 12 – Przyczyna nieobecności / c
 zasowej obecności

Data urodzenia 
(JMBG / numer ewidencyjny cudzoziemca)

29. ŁĄCZNA LICZBA OSÓB WPISOWANYCH NA LISTĘ OSÓB

Dla wszystkich członków pierwszej 

Dla wszystkich członków drugiej 

Dla wszystkich członków trzeciej 

Jeżeli w gospodarstwie domowym 

2

3

1

Dla wszystkich osób, które nie należą 0

mieszkają 4 lub więcej rodzin, numery 
należy przypisać do każdej z nich w 
kolejności, aż do ostatniej rodziny w 
gospodarstwie domowym.

do żadnej rodziny

Przyczyna nieobecności / czasowej 
obecności osoby w Republice Serbii

Praca za granicą u zagranicznego 
pracodawcy lub samodzielnie 

5

Skierowanie do pracy w naszej placówce 
 dyplomatyczno-konsularnej lub innej 
misji lub firmie za granicą, organizacji 

6

Pobyt za granicą członka gospodarstwa 
domowego (rodziny) osoby nieobecnej 

7

Studiujący / -a za granicą (członkowie9

Pobyt za granicą członka gospodarstwa 
domowego (rodziny) osoby nieobecnej 

8

Inne powody (pobyt gościnny, wyjazd 
turystyczny lub służbowy, szkolenie 

10
  gospodarstwa domowego są w kraju)

Praca1
Edukacja2
Powody rodzinne3
Inne powody (leczenie, kara więzienia, 4
podróż służbowa itp.)

Powód nieobecności osoby za granicą

międzynarodowej itp.

z powodu podanego w punkcie 5

z powodu podanego w punkcie 6

zawodowe itp.)

Osobą czasowo obecną jest osoba, która czasowo przebywa w miejscu 
spisowym w celu pracy, nauki lub z innego powodu i jest rezydentem innego 
zaludnionego miejsca w Republice Serbii lub w obcym kraju, w którym ma 
gospodarstwo domowe.

Nie jest krewnym0

2

Dziecko to osoba, która mieszka z jednym lub obojgiem 
rodziców i która nie ma małżonka ani dziecka w tym
gospodarstwie domowym.

Rodzina to wspólnota, która składa się tylko z małżeństwa 

   lub pary niebędącej w związku małżeńskim lub rodziców (obaj
lub jednego) i ich dzieci.

Li
cz

b
a

 
p

o
rz

ą
d

ko
w

a
 o

so
b

y

(12)

Osoba jest

1 - członkiem 

2 osobą tymczasowo  - 
obecną

gospodarstwa 
domowego

Pokrewieństwo 

  z osobą, na którą jest 
zarejestrowane 
gospodarstwo 

domowe

Numer 
porządkowy 

rodziny

Członek 
gospodarstwa 

1 obecny - 

2 nieobecny - 

(12)

domowego 
jest

Za gospodarstwo domowe uważa się również każdą osobę

  gospodarstwa domowego (tzw. gospodarstwo jednoosobowe).

Gospodarstwo domowe to dowolna rodzina lub inna wspólnota  
 osób, które mieszkają razem i wspólnie przeznaczają swoje 
 dochody na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 
(mieszkanie, żywność itp.).

 mieszkającą samodzielnie, tj. niebędącą członkiem innego

Za gospodarstwo domowe uważa się również tzw. zbiorowe
gospodarstwo domowe, tj. gospodarstwo domowe składające
się z osób mieszkających w zakładach zakwaterowania dorosłych
i osób starszych, zakładach zakwaterowania dzieci bez opieki

  rodzicielskiej, klasztorach itp.

gospodarstwo domowe

rodziny

rodziny

rodziny

jednym rodzicem
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