
Національний загальний
перепис населення і житла

2021

Зайди на spis.gov.pl і візьми участь у переписі!
Перепис триває від 1 квітня до 30 вересня 2021 р.

Liczymy się
DLA POLSKI!

ВІДЧУВАЄШ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АБО ЕТНІЧНОЇ МЕНШИНИ? НЕ БІЙСЯ – ВІЗЬМИ 

УЧАСТЬ У ПЕРЕПИСІ

Пам’ятай: як кожен мешканець Польщі, ти зобов’язаний:
– самостійно взяти участь у переписі онлайн за допомогою 

інтернет-форми, доступної на сайті spis.gov.pl,
– повідомити дані, які відповідають фактичному стану.

Маєш запитання?
Спеціально для Тебе від 15 березня 2021 р. діє 

спеціальна інфолінія перепису:
22 279 99 99



ГАРАНТІЯ КОРИСТИ
Повідомляючи свої дані у ході перепису, Ти даєш собі шанс на:
• почуття задоволення від ретельно виконаного громадянського обов’язку,
• виграш однієї з нагород у лотереї.

Крім того, Ти збільшуєш шанс своєї ґміни на виграш цінних нагород у конкурсі Голови Головного 
статистичного управління на найбільш дигіталізовану ґміну!

І, що найважливіше, Ти впливаєш на:
• приготування найкращих вирішень, які стосуються проблем твоєї соціальної групи, що спираються 

на дані результатів перепису,
• збір даних щодо національної або етнічної меншини у своїй ґміні, повіті, воєводстві та країні.

ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ
Дані, які Ти повідомляш під час перепису:
• конфіденційні й охороняються законом – на них поширюється статистична таємниця, 
• анонімізовані й зашифровані,
• зберігаються на сервері, який використовується лише ГСУ, 
• захищені сучасними технологічними вирішеннями.

У момент завершення заповнення анкети передана інформація отримує статус статистичних даних, 
набуває захисту і недоступна для неуповноважених осіб. За незаконне використання даних загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі!

ГАРАНТІЯ РІВНОГО ТРАКТУВАННЯ
Під час перепису ми запитуємо кожного мешканця Польща про ті самі дані.
Ти маєш неповторний шанс вплинути на те, яким буде Твоє майбутнє. Розпочни вже сьогодні 
відповідати на питання, включені до анкети перепису.

Дай відповіді на питання згідно з почуттям власної приналежности:
Якою є Ваша національність?
Чи відчуваєте Ви приналежність також до іншої нації та етнічної групи?
a)  Так (прошу вказати)
b)  Ні, не відчуваю

ГАРАНТІЯ ЗРУЧНОСТИ
Взяти участь у переписі Ти можеш у зручному для Тебе місці і в найкращий час. Використовуючи 
онлайн-форму для самостійного повідомлення даних, Ти не витратиш жодних коштів, лише 
призначиш дешицю часу. Якщо вирішиш скористатися з допомоги переписувача – задзвони на 
інфолінію за номером 22 279 99 99  і попроси записати Твої дані або домовся про розмову 
з переписувачем у зручний для Тебе час.

ГАРАНТІЯ ЯКОСТИ
Загальний перепис населення – це найважливіше статистичне дослідження не лише 
у Польщі, але й у всьому світі. Дані, які повідомляються в рамках перепису, мають 
найвищу якість, оскільки відповідають вимогам:
• загальности (вони охоплюють населення і житлові приміщення),
• одночасности (відображають стан на той самий момент),
• періодичности (перепис проводиться кожні 10 років).

Переписи населення проводяться згідно з польським 
законодавством та рекомендаціями і стандартами 
міжнародних організацій, таких як ЄС і ООН, тому 
якість даних дає можливість здійснювати 
міжнародні порівняння.

Під час перепису ми пропонуємо 
Тобі пакет гарантій


