
Nazwa wskaźnika
17.19.2 Liczba krajów, które a) przeprowadziły przynajmniej jeden Spis 
Powszechny Ludności w ciągu ostatnich dziesięciu lat, i b) osiągnęły 100% 
rejestrację narodzin i 80% rejestrację zgonów

Cel Zrównoważonego 
Rozwoju Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów

Zadanie

17.19 Do 2030 roku wykorzystać istniejące inicjatywy do opracowania wskaźników 
pomiaru postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą uzupełnieniem dla 
produktu krajowego brutto oraz wspierać budowę potencjału statystycznego w krajach 
rozwijających się

Definicja wskaźnika
Wskaźnik przyjmuje wartość 1, gdy kraj: a) przeprowadził w danym roku Spis 
Powszechny Ludności b) osiągnął 100 procentową rejestrację narodzin i 80 procentową 
rejestrację śmierci.

Jednostka prezentacji { 0 , 1 }

Dostępne wymiary

Wyjaśnienia
metodologiczne

W Polsce ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został 
przeprowadzony w 2011 r. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu była Ustawa z dn. 4 
marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnści i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 
26 marca 2010 r. nr 47, poz. 277) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz 
Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dn. 9 lipca 2008 
r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Spis ludności 2011 obejmował osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze 
Polski bez względu na fakt, czy te osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były 
za granicą oraz osoby przebywające czasowo. Spis był przeprowadzony w budynkach, 
mieszkaniach, obiektach zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 
2016 r. poz. 2064) wszystkie urodzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są 
rejestrowane w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia 
dziecka. Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze 
względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
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Spis powszechny - dane co 10 lat, od 2011 r. Rejestracja urodzeń i zgonów - dane 
roczne, od 2010 r.

Uwagi

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2023, 12:06

https://sdg.gov.pl/statistics_glob/17-19-2/

sdg.gov.pl 

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych
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