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Войд на spis.gov.pl і спиш ся! 
Списуваня тырват од 1. квітня 2021 р.

Liczymy się
DLA POLSKI!

ЧУЄШ, ШТО-С ЧАСТЮ НАЦИЙОНАЛЬНОЙ АБО 
ЕТНІЧНОЙ МЕНШЫНЫ – НЕ СТАРАЙ СЯ

– ВОЗ УЧАСТ В СПИСІ

Памятай – як каждый жытель Польщы маш обовязок:
– самому провести інтернетове самосписуваня в аплікациі доступній 

на сайті spis.gov.pl,
– передати даны згідны з фактичным станом.

Маш дакы звіданя?
Специяльні для Тебе од 15. марця 2021 р. урухомили 

сме дедикувану списову інфоленію:
22 279 99 99



Ґаранция хосну
Передаючы своі даны в списуваню, даєш собі шансу:
• почути сатисфакцию з добрі выполненого громадяньского обовязку,
• выграти єдну з нагорід в плянуваній списовій лотериі.

Додатково звекшаш шансу свойой ґміны выграти цінны нагороды в конкурсі Презеса ГСУ 
на найбарже діґітальну ґміну!

І што найважнійше, допомагаш:
• зрыхтувати найліпшы розвязаня тыкаючы потреб Твойой соспільной ґрупы, на основі даных 

зо списуваня,
• зобрати даны на тему нацийональной або етнічной меншыны в Твоій ґміні, в Твоім повіті, 

воєвідстві і державі.

Ґаранция безпекы
Даны, котры передаш вчас списуваня, сут:
• обняты таємницьом і хоронены правом – сут обняты статистичном таємницьом,
• занонімізуваны і зашыфруваны,
• триманы на сервері хоснуваным лем через ГСУ,
• забезпечены сучасныма технолоґічныма розвязанями.

В моменті коли скінчыш выполняти анкєту, переданы інформациі отримуют статус статистичных 
даных, сут хоронены і недоступны для посторонных осіб. За неправне схоснуваня даных горозит 
кара поневоліня!

Ґаранция рівного трактуваня
В списуваню звідуєме тото само каждого жытеля Польщы. Маш неповторну нагоду влинути на тото, 
як буде выглядала Твоя будучніст. Зачний уж днес, одповідаючы на звіданя, котры найдеш 
в формуляри списуваня.

Подай згідні з тым, што чуєш, одповід на звіданя:
Яка є Ваша нацийональніст?
Ци чуєте приналежніст тіж до інчой нациі і етнічной спільноты?
a) Taк (прошу подати)
b) Ні, не чую

Ґаранция выгоды
Списати можеш ся в місци, котре для Тебе найвыгіднійше, і коли найбарже Ти тото пасує. 
Хоснуваня аплікациі, через котру треба ся списати, нич не коштує, треба лем кус Твого часу. 
Кєд рішыш, што потрібна є Ти поміч рахмайстра – задзвон на інфоленію під номер 
22 279 99 99 і попрос, жебы провести списуваня, або добесідуй ся на інчый, выбраный 
Тобом термін.

Ґаранция якости
Повселюдне списуваня є найважнійшым статистичным баданьом не лем в Польщы, 
але і на світі. Даны переданы вчас списуваня сут найвысшой якости, бо сполняют 
условя:
• універсальности (обнимают люди і мешканя),
• єдночасности (образуют стан в тым самым моменті),
• періодичности (проходят што 10 років).

Списуваня реализуване є згідні з польскыма правныма 
законами та рекомендациями і стандардами 
медженародных орґанізаций, як ЕС і ОЗН, зато якіст 
даных дозвалят робити медженародны 
порівнаня.

ВЧАС СПИСУВАНЯ РУЧЫМЕ ЗА ПАКЄТ ҐАРАНЦИЙ


