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Nie czekej na samiusiek kóniec do 31 września! Wliź na spis.gov.pl 
abo zatelefónuj na infolinie 22 279 99 99 i ady się spisz! 

Na samospis bez internet abo telefón mosz czas, oż nie zahoczy
cie rachmistrz! Każdyn jedyn, co miyszko w Polsce by mioł:
– sóm się spisać bez internety wef ty aplikacji, co jóm

podajóm na strónie spis.gov.pl
– podować wszysko jak jes  po prowdzie i wedle

rychtyku

Spiszma sie wiara!



WIELA KŁORZYŚCI
Bo jak wej dosz swoje dane wef spisie, to wyrobiosz sobie i wiarze okoliczność na:
• przemyślónki – co by nojlepi zrobić, żeby bóło lepi
• ukóntyntowanie zez dobry robłoty
• i jeszczy twoja gmina może wygrać nie bele jakie nagrody wef kónkursie Prezesa 

GUS na nojbarzy cyfrowóm gmine!

PEWNOŚ I BEZPIECZYŃSTWO, BO WSZYSKO CO PODOSZ JES:
• pod ochrónóm i pod tajymnicóm statystycznóm
• docna bezimiynne i pod specyjalnym szyfrym
• wsadzóne na serwer, co aby GUS mo dójście
• zabezpieczóne nojnowszymi przemyślónkami nie do użarcia

Jak jyno mosz fertyg tyn ankiyte, wszysko coś podoł jes jako dane stytystyczne, bez to 
fest uwożane. Jes niemożliwościóm, aby się wetkoł któ obski. A żele by ktu spróbowoł 
się dokraś, to za to jes wiyziynie!

PEWNOŚ, ŻE WSZYSCY MAJÓM JEDNAKO
Każdyn jedyn mo te same zapytania:
– biydny czy bogaty, wolny czy żónaty!
Nie czekej na podniyte, jyno roztwórz ankiyte,
zrób calóśkóm rug cug, żebyś lepi żyć móg!

KÓMFORT I WYGODE!
Spis możesz grychnóć dzie chcesz i kiedy chcesz. Ni mosz żodnych kosztów, tyla, że 
dziebko czasu ci ućknie. A żele chcesz po starymu, zez rachmistrzym, to dryndnij na 
infolinie pod numer 22 279 99 99. Dogodocie sie co i jak i ón to dygnie.

NOJWYŻSZÓM JAKOŚĆ
Spis to mocno wożne badanie i to nie jyno w Polsce ale w cołkim świecie. A to co 
spiszymy mo ejkstra jakość i woge bo:
• jes dur powszechne, obejmuje całóm wiare, jeich budy i jak sie kómu kulo
• jes dur jednoczesne, chwyto to wszysko wew tym samym czasie
• jes dur periodyczne, znaczy odbywo się akuratnie co 10 lot

I jeszczy: takie spisy sóm robióne wedle polskiego prawa i podłóg zalycyń 
i standardów łorganizacji światowych, jak UE i ONZ. Dziynki tymu 
mogymy się porównować i w świecie!

Żele jeszcze chcesz co wiedzieć – glingej na infolinie 
spisowóm:
22 279 99 99

WE SPISIE MOSZ JAK W BANKU:

#RachujmaSieDloPolski


