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SAMOSPIS INTERNETOWY w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2011 trwa do 16 czerwca 2011 r.
Samospis jest
najdogodniejszą formą
uczestnictwa w spisie.
Wystarczy, że:
 uruchomisz przeglądarkę
internetową
 wejdziesz na stronę
www.stat.gov.pl
lub www.spis.gov.pl
i ewentualnie zapoznasz się
z wersją demonstracyjną
formularza
 wybierzesz link do formularza
identyfikacyjnego
wpiszesz wymagane dane
osobowe
 zdefiniujesz hasło dostępu
 wpiszesz we wskazane miejsce
kod z obrazka
 zalogujesz się i przystąpisz
do wypełniania formularza
spisowego.
SPISOWY formularz elektroniczny, możesz wypełniać przez 14 dni
od pierwszego zalogowania, jednak musisz zdążyć do 16 czerwca br.
– jest to ostatni dzień samospisu. Po
tym dniu – jeżeli nie zdążysz – odwiedzi Cię rachmistrz spisowy lub spisze telefonicznie ankieter statystyczny. NIE ODKŁADAJ SAMOSPISU DO
OSTATNIEGO DNIA!
FORMULARZ, który po zalogowaniu zobaczysz na monitorze
jest już częściowo zasilony danymi
pobranymi z rejestrów administracyjnych, dotyczącymi Twojej osoby. Możesz go uzupełniać etapami
dowolnego dnia i o dowolnej godzinie. Wprowadzone przez Ciebie dane
pozostają w systemie. Zanim przystąpisz do uzupełniania właściwego formularza spisowego otwórz
formularz demonstracyjny, wtedy
się całkowicie upewnisz, że poradzisz sobie z samospisem bez problemu. SAMOSPIS TO DLA CIEBIE
NIC TRUDNEGO!
WYGODNIE zasiądź przed monitorem i otwórz przygotowany specjalnie dla Ciebie formularz spisowy. Bez pośpiechu przejrzyj zapisane w nim dane. Jeżeli zauważysz błędy – popraw. Puste rubryki – uzupełnij. Musisz mieć pewność, że dane
dotyczące Ciebie są w absolutnym
porządku. TO TWOJE DANE! TO
TWÓJ FORMULARZ!
NIE OBAWIAJ SIĘ jeżeli nie masz
dostępu do Internetu lub dostęp ten
jest zawodny. Udaj się do najbliższego biura spisowego (urząd miasta/
dzielnicy/gminy) i uzupełnij formularz na miejscu. Możesz też pobrać
formularz na elektronicznym nośniku – w tym przypadku zupełnie
pusty – i po wypełnieniu zwrócić
do biura spisowego. TAK NIEWIELE I SPISAŁEŚ SIĘ!
ZAPAMIĘTAJ! Dane spisowe są
prawnie chronione. Dostęp do nich
mają tylko i wyłącznie upoważnione
osoby, zobowiązane do bezwzględnego zachowania tajemnicy statystycznej. Wszystkie dane uzyskane
w spisie zostaną pozbawione cech
identyfikacyjnych tzn. nie będzie
możliwe ich połączenie z konkretną osobą, gospodarstwem domowym i adresem. Główny Urząd Statystyczny nie udostępni danych osobowych zebranych w spisie żadnej
instytucji administracyjnej, kontrolnej, finansowej czy badawczej. Spisowe dane wynikowe zostaną opublikowane w formie tablic, w różnych

przekrojach terytorialnych. TWOJE
DANE SĄ BEZPIECZNE!
SKORZYSTAJ ze specjalnej infolinii spisowej czynnej siedem dni w
tygodniu przez cały okres trwania
spisu. Zadzwoń na infolinię, jeżeli:
 chcesz potwierdzić tożsamość
rachmistrza, który przyszedł przeprowadzić wywiad lub chcesz się
umówić na wywiad
 masz kłopoty z zalogowaniem do
formularza spisowego

 potrzebujesz informacji o spisie.
Łącząc się z numerami infolinii:
dla telefonów stacjonarnych 800 –
800 – 800 (połączenie bezpłatne)
i dla telefonów komórkowych 22
4444 – 777 (połączenie wg cennika operatora) uzyskasz kompetentną
pomoc. ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ!

Bądź na bieżąco. Poznaj historię
i współczesność spisów powszechnych w Polsce.

PYTANIA dotyczące spisu przesyłaj również na adres spis@stat.
gov.pl. Szybko odpowiemy.

SPISZ SIĘ DLA PRZYSZŁOŚCI
POLSKI !
LICZ SIĘ W SPISIE!

ODWIEDZAJ strony internetowe
www.stat.gov.pl
lub
www.spis.gov.pl.

Narodowy Spis Powszechny Ludnościi
i Mieszkań 2011 (NSP 2011) prowadzonyy
jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca
2010 r. o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47,
poz. 277) i rozporządzeń wykonawczych.
Trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
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