
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wlyź na spis.gov.pl abo dryndaj na infolinia 22 2799999 ji sia 
spsisuj. Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz 
czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Kożdy Polak to je ji Kociewiak ma mus
– co by sóm se roztworzył kasta komputera ji wew aplikacyji 

dostampny na stónie spis.gov.pl
– trza napsisać prawda jak je tera.

Niy czykaj aż do 30 września



GWARANCYJA KORZYŚCIÓW
Jak dasz wew spsisie swoje dane to dla cia ji jinkszych ludków je szansa na:
• szukanie najlepszejszych sposobów co by potrzeby naszy „Mały Łojczyzny” byli lepsi 

rozwónzywane
• lepszeje poczucie sia jak bandzim mnieli spełnióny łobowiónzek łobywatelski
• moży nóm sia łudać dostać jaka cynna nagroda dla gminy wew konkursie samygo 

Prezesa GUS dla gminy co bandzie najlepsi spsisana.

GWARANCYJA BESPSIECZAŃSTWA
Dane, chtórne dasz wew spsisie só:
• skryte ji prawam chrónióne – to je tajemnica
• nicht cia nie zna ji niy łodszyfruje
• só wew kaście jano dla GUS
• zabezpsieczóne tak jak nichdy
Jak bandzie łuż kóniec spsisu wszytke ankiety bandó zabezpieczóne ji nicht jich niy 
łobaczy, jano te co mogó. Jak by chtoś sia do niych dostał to bandzie karany.

GWARANCYJA RÓWNYGO TRAKTOWANIA (wszytka sómy take same)
Wew spsisie wsztkych pytajó ło to samo.
Twoja przyszłość, jak nichdy, je wew Twojich grapsiach. Weś sia w garść ji wypełnij 
formularz spsisowy ji bandzie fertych.

GWARANCYJA WYGODY
Dla Twoji wygody spsisać sia możesz chdzie chcesz ji ło chtórny chcesz. Jak łotworzysz 
kumputer to możesz, bez psianiandzy,  to zrobić. No jano trocha czasu ci to zajmnie. Toć ji 
człowiek co sia zwie rachmistrz tyż to może zrobić za cia, jano drydniesz po numer 
22 279 99 99, pobrawandzisz zdziebuchno ji cia spsiszu. Bndziesz to móg zrobić kiedy 
chcesz.

GWARANCYJA JAKOŚCI
Na całkam śwecie ji ma sia rozumnić wew Polsce tan spsis powszechny je 
najważniejszam badaniam statystycznym.
Te badania só najwyższy jakości bo warunkam jich je: ( tera uważaj)
• powszechność ( to je, że łobejmujó ludzisków ji ich chałupu – mnyszkania)
• jednoczesność ( to je spspisujo co je tu ji tera)
• periodyczności ( to je, że co 10 roków só zawdy te spsisy)

Spsisy só robjóne wedle polskiego prawa a ji mniandzynarodowe 
łorganizacyje, take jak Łunia Europiejska czy nawet Łorganizacja Narodów 
Zjednoczónych nóm jich zalycajó bo tedy mogó łobaczyć jak ludziska 
na śwecie żyjó ji jednych wspómagać a jinkszym gadać co by jim 
pogageli.

Jak trza Ci pómocy do zwóń, pomożym
22 279 99 99

Jak sia bandziesz spsisywać to dajim Ci pakieta gwarancyjów

LiczymSiaDlaPolski


