
Każdy miszkeniec Polski jest złobowiozeny
– semodzielnie przeprowadzić semospis internetowy w 

aplikacji dostepnyj na strunie spis.gov.pl przekazać dene 
zgodne ze stenem faktycnem.

Na semospis przez Internet lub telefun na infolinii 
mos cas jeno do mumentu, gdy skuntaktuje sie 
z Tobu rachmistrz!

Nie cekoj do 30 września! Wejdź na spis.gov.pl 
lub zadzwoń na infolinie 22 279 99 99 i spis sie!

Norodowy Powszechny Spis 
Ludzi i Mieszkeń 2021



GWARENCJO KORZYŚCI
Przekazujuc swoje dene w spisie robis se i społeceństwu szense na:
• przygotowenie najlepsych rozwiuzeń dotycucych potrzyb twojyj społecności lokalnyj,
• pocucie satysfakcji z dobrze wykunynego łobowiuzku łobywatelskigo,
• szense na wygrenie przez zamieszkenu gmine cennych nagród w kunkursie           

Prezesa GUS na najbardzij cyfrowu gmine!

GWARENCJO BEZPIECEŃSTWA
Dene, które przekazes w spisie su:
• połufne i chruniune prawnie – łobjete tajemnicu statystycnu, 
• przechowywene do łużytku jeno przez GUS,
• przechowywene na serwerze użytkowanym tylko przez GUS, 
• zabezpiecune nowocesnemi rozwiuzuniemi technologicnemi.
W momencie zakuńcenio wypełnienio enkiety przekozene imformacje łotrzymuju status 
denych statystycnych, su chruniune i niedostepne dlo łosób niełupoważniunych. 
Za nieprawne wykorzystenie denych grozi kara pozbawienio wolności!

GWARENCJO RÓWNYGO TRAKTOWENIO
W spisie pytumy ło te seme informacje kozdygo miszkeńca Polski.
Mos niepowtorzalnu szense wpłynuć na kształt swojyj przyszłości. Zacnij juz dzisioj 
łodpowiadajuc na pytenia zawarte w formulorzu spisowem.

GWARENCJO WYGODY
Spisu możes dokunać w dogodnem dlo Ciebie miejscu i ło najlepsyj dlo Ciebie porze. 
Korzystajuc ze semospisu nie poniesies żodnych kosztów, przeznacys jeno troche casu. 
Jeśli zdecydujes sie skorzystać z pomocy rachmistrza – zadzwoń na infolinie pod numer 
22 279 99 99 i poproś ło przeprowodzenie spisu budź łumów sie w dogodnem casie na 
rozmowe z rachmistrzem. 

GWARENCJO JAKOŚCI
Spis powszechny jes najwoźnijsem badeniem statystycnem nie jeno w Polsce, ale i 
na świecie. Dene przekozene w spisie su najwyssyj jakości, bo spełniaju warunki:
• powszechności (łobejmuju ludność, chałupy),
• jednocesności (łobrazuju sten w tem semem momencie), 
• periodycności (łodbywaju sie co 10 lot).

Spisy realizowane su zgodnie z polskimi aktemi prawa łoraz zaleceniemi i 
standardemi łorgenizacji miedzynarodowych jak UE i ONZ, dlatygo 
jakość denych łumożliwio dokonywenio porówneń międzynarodo-
wych.

Mos pytenia?
Zadzwoń na infolinie spissowo: 22 279 99 99 

W CASIE SPISU ZAPEWNIUMY CI CAŁU GWARENCJU

#LiczymySięDlaPolski


