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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
Trwa od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2011 r.
Od 1 kwietnia br.
możesz przekazać
dane przez Internet.
Samodzielnie.
SAMOSPIS nie jest trudny, 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 i to wszystko. W sumie niewiele.
FORMULARZ elektroniczny możesz
wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania, jednak musisz zdążyć
do 16 czerwca – jest to ostatni dzień
samospisu. Po tym dniu, jeżeli nie spisałeś się przez Internet, nie będziesz
już mógł tego uczynić. Odwiedzi Cię
rachmistrz spisowy lub spisze telefonicznie ankieter statystyczny. Nie
warto odkładać samospisu na później i rezygnować z szansy. Najlepiej
zasiądź przed monitorem w dogodnej dla Ciebie chwili, zaloguj się, obejrzyj wersję demonstracyjną formularza, otwórz formularz, skorzystaj z
licznych wyświetlających się pomocy i sam sobie podyktuj komfortowe
tempo pracy, tym przyjemniejszej, że
formularz jest już częściowo zasilony
danymi pobranymi z rejestrów administracyjnych. Formularz możesz wypełniać etapami – dane są zapamiętywane w systemie – dowolnego dnia i o
dowolnej godzinie.
SPRAWDŹ, jakie dane zgromadzono o Tobie w rejestrach. W obecnym
spisie te dane zostały połączone.
Możesz je zaktualizować, tak, aby być
pewnym, że wszystkie Twoje dane
są w porządku.
JEŻELI nie masz dostępu do Internetu lub dostęp ten jest zawodny,
udaj się do najbliższego biura spisowego (urząd miasta/dzielnicy/gminy) i wypełnij formularz na miejscu.
Możesz też pobrać formularz na elektronicznym nośniku – w tym przypadku zupełnie pusty – i wypełnić
poza biurem spisowym. Wystarczy,
że zwrócisz formularz do biura i...
spisałeś się.
ZAPAMIĘTAJ! Dane spisowe są
prawnie chronione. Nikt nie ma do
nich dostępu, poza upoważnionymi
osobami, zobowiązanymi do zachowania rygoru tajemnicy statystycznej. Wszystkie dane uzyskane w spisie zostaną pozbawione cech identyfikacyjnych, tzn. nie będzie możliwe
ich skojarzenie z konkretną osobą,
gospodarstwem domowym i adresem. Danych osobowych zebranych
w spisie nie uzyska żadna instytucja
administracyjna, kontrolna, finansowa czy badawcza. Główny Urząd Statystyczny opublikuje wyniki spisu w
formie tablic w różnych przekrojach
terytorialnych.

DANE spisowe są niezbędne dla
rozwoju naszego kraju i wzbogacenia wiedzy o nas samych. To nasza
wspólna wielomilionowa fotografia. Dlaczego miałoby kogoś na niej
zabraknąć?
OPRÓCZ stron internetowych
Główny Urząd Statystyczny uruchomił specjalną infolinię spisową
o numerach: dla telefonów stacjo-

narnych 800 – 800 – 800
0 (połączenie
bezpłatne) i dla telefonów komórkowych 22 4444 – 777
7 (połączenie
wg cennika operatora) czynną siedem dni w tygodniu przez cały okres
trwania spisu.

JEŻELI:
 chcesz potwierdzić tożsamość
rachmistrza, który przyszedł przeprowadzić wywiad lub chcesz się

umówić na wywiad – zadzwoń na
Infolinię!
 masz kłopoty z zalogowaniem do
formularza spisowego – zadzwoń
na Infolinię!
 potrzebujesz informacji o spisie
– zadzwoń na Infolinię!
PYTANIA dotyczące spisu kieruj
również na adres spis@stat.gov.pl
i spodziewaj się szybkiej odpowiedzi.
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SPISZ SIĘ
DLA PRZYSZŁOŚCI
POLSKI !
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) prowadzony 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.
Oprac. Arkadiusz Borowy
Departament Informacji
GUS

