
Pamiyntej – jak kożdy miyszkaniec Polski mosz ôbowiōnzek:
– przekludzić przedsia internetowy samospis we aplikacyji

dostympnyj na strōnie spis.gov.pl,
– przekozać dane zgodne ze prawym stanym.

Mosz jakeś pytania? Ekstra do Ciebie  funguje 
dedykowano spisowo infolinijo: 22 279 99 99 

Wejdź na spis.gov.pl i sie spisz!
Spis trwo ôd 1 kwietnia 2021 r.

Norodowy Powszechny Spis 
Ludności i PŌmiyszkań 2021



GWARANCYJO PROFITU
Przekozaniym swojich danych we Spisie dowosz siebie i społeczyństwu szansa na:
• przirychtowanie nojlepszych rozwiōnzań, co sie tykajōm potrzeb swojij grupy 

społecznyj,
• poczucie satysfakcyje ze dobrze wykōnanego ôbywatelskigo ôbowiōnzku,
• szansa na to, żeby zamiyszkowano gmina wygrała cynne nadgrody we kōnkursie 

Prezesa GUS na nojbarzij cyfrowo gmina!

GWARANCYJO BEZPIECZYŃSTWA 
Dane, co je przekożesz we Spisie, sōm:
• tajne i chrōniōne prawnie – ôbjynte statystycznōm tajymnicōm,
• zanōnimizowane i zaszyfrowane,
• trzimane na serwerze, co go używo ino GUS,
• zabezpieczōne modernymi technologicznymi rozwiōnzaniami.

W mōmyńcie zakōńczynio wypołniano ankety przekozane informacyje dostowajōm 
status danych statystycznych, sōm chrōniōne i niydostympne do niyuprawniōnych ôsōb. 
Za bezprawne wykorzistanie danych grozi kora heresztu!

GWARANCYJO RŌWNEGO TRAKTOWANIO
We Spisie pytōmy ô te same informacyje kożdego miyszkańca Polski.
Mosz niypowtorzalno szansa wpłynōńć na forma swojij prziszłości. Zacznij już dzisiej 
ôdpowiedzyniym na pytania ze spisowego formulara.

GWARANCYJO WYGODY
Spisu możesz dokōnać we wygodnym do Ciebie miyjscu i ô nojlepszyj do Ciebie porze. 
Za korzistanie ze aplikacyje do samospisu niy pōniesiesz żodnych kosztōw, przezna-
czysz ino trocha czasu. Jeźli postanowisz skorzistać ze pōmocy rachmajstra – zazwōń na 
infolinijo pod numer 22 279 99 99 i poproś ô przekludzynie spisu abo umōw sie we 
dogodnym czasie na godka ze rachmajstrym.

GWARANCYJO JAKOŚCI
Spis powszechny to je nojważniyjsze statystyczne badanie niy ino w Polsce, ale tyż 
na świecie. Dane przekozane we spisie sōm nojwyższyj jakości, bo społniajōm 
warōnki:
• powszechności (ôbyjmujōm ludność i pōmiyszkania),
• jednoczesności (ôbrazujōm stōn w tym samym mōmyńcie),
• periodyczności (ôdbywajōm sie co 10 lot).

Spisy sōm realizowane zgodnie ze polskimi gezecami, a tyż 
zalecyniami i standardami ôd miyndzynorodowych ôrganiza-
cyji, jak EU i ÔZN, beztōż jakość danych umożnio dokō-
nowanie miyndzynorodowych porōwnań.

PODCZAS SPISU ZAPEWNIŌMY CI PAKET GWARANCYJI


