Szanowni państwo,
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według
stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24 00. Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie
przeprowadzony w formie elektronicznej, bez uŜycia formularzy papierowych.
Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony zostanie następującymi metodami:
1) samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z
systemów informacyjnych; trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.,
2) wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego; trwa w dniach od 8
kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,
3) wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia
elektronicznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Aby dokonać samospisu przez internet, naleŜy wejść na stronę www.stat.gov.pl, podać swoje
dane (m.in. pesel, nip, miejsce urodzenia) oraz załoŜyć hasło zabezpieczające. Formularz moŜna
wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania. JeŜeli przez ten czas nie wypełnimy formularza
spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez
rachmistrza.
W okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca niektórych mieszkańców moŜe odwiedzić rachmistrz
spisowy. NaleŜy pamiętać, Ŝe Rachmistrz w swojej pracy posługuje się umieszczonym w widocznym
miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć Urzędu
Statystycznego, a takŜe pieczątkę imienną i podpis Dyrektora Urzędu Statystycznego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony mieszkańców - toŜsamość rachmistrza
spisowego i jego uprawnienia moŜna potwierdzić w Urzędzie Gminy - Gminnym Biurze Spisowym
lub pod specjalnym numerem Infolini 800 800 800 dla telefonów stacjonarnych oraz 22 44 44 777
dla telefonów komórkowych. Pod tymi numerami moŜna takŜe uzyskać wszelkie informaacje
o Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań.
Pamietajmy, Ŝe wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane są poufne i podlegają
szczególnej ochronie. Objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w artykule 10
ustawy o statystyce publicznej oraz ustawie o ochronie danych osobowych. Dane uzyskane w spisie
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do
aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez słuŜby statystyki publicznej. Udostępnianie lub
wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla innych niŜ podane celów jest zabronione, pod
rygorem odpowiedzialności karnej. Wszyscy rachmistrze, ankieterzy oraz inne osoby pracujące na
rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkać złoŜyły pisemne przyrzeczenia i są
obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań oraz proszę o Ŝyczliwe przyjęcie w swoich domach rachmistrzów spisowych oraz
telefonów ankieterów statystycznych.
Z wyrazami szacunku
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NajwaŜniejsze informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według
stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24 00.
Do 16 czerwca moŜna dokonać samospisu przez internet. Aby to zrobić naleŜy wejść na
stronę www.stat.gov.pl, podać swoje dane (m.in. pesel, nip, miejsce urodzenia) oraz załoŜyć hasło
zabezpieczające.
W okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca niektórych mieszkańców moŜe odwiedzić rachmistrz
spisowy. Rachmistrz w swojej pracy posługuje się identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię
i nazwisko oraz pieczęć Urzędu Statystycznego, a takŜe pieczątkę imienną i podpis Dyrektora
Urzędu Statystycznego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony mieszkańców - toŜsamość rachmistrza
spisowego i jego uprawnienia moŜna potwierdzić w Urzędzie Gminy - Gminnym Biurze Spisowym
lub pod specjalnym numerem Infolini 800 800 800 dla telefonów stacjonarnych oraz 22 44 44 777
dla telefonów komórkowych. Pod tymi numerami moŜna takŜe uzyskać wszelkie informaacje o
Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań.
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