Нацыянальны агульны перапіс
насельніцтва і жылля 2021

Увайдзі на сайт: spis.gov.pl і перапішыся!
Пачатак Перапісу – 1 красавіка 2021 г.

НАЛЕЖЫШ ДА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНЬШАСЦІ
АБО ЭТНІЧНАЙ ГРУПЫ – НЕ СУМНЯВАЙСЯ
– ПРЫМI УДЗЕЛ У ПЕРАПIСЕ
Памятай – кожны жыхар Польшчы павiнен:
правесці самастойна перапіс ў даступнай форме
на інтэрнэт партале: spis.gov.pl,
прадставіць фактычныя дадзеныя.

Ёсць пытанні?
Спецыяльна для цябе
з 15 сакавіка працуе дадатковая
інфалінія Нацыянальнага Перапісу:

22 279 99 99

ПАДЧАС ПРАВЯДЗЕННЯ ПЕРАПІСУ ЎМАЎЛЯЕЦЦА ПАКЕТ ГАРАНТЫЙ
ГАРАНТЫЯ ВЫГАДЫ
Прадстаўляючы свае дадзеныя, ствараеш сабе і грамадскасцi шанец на:
вывучэнне сітуацыі аб нацыянальных меньшасцях або этнічных групах на сваёй тэрыторыi
(гміне, повеце, воевудстве) або ва ўсёй краіне,
падрыхтоўку найлепшых рашэнняў, якiя тычацца тваёй грамадскай групы,
а таксама
адчуванне задавальнення ад добра выкананага грамадскага абавязку,
шанец на выiгрыш адной з узнагарод у планаванай латарэі,
шанец на выiгрыш каштоўных прызоў сярод гмiн у конкурсе Старшыні Галоўнага Статыстычнага
Ўпраўлення на самую лiчбавую гмiну!

ГАРАНТЫЯ БЯСПЕКІ
Дадзеныя, якiе прадставiш у Перапісе будуць:
канфідэнцыйныя і юрыдычна абаронены – гэта статыстычная таямніца,
ананiмныя і зашыфраваныя,
захоўвацца на серверы, выкарыстоўванным толькi Галоўным Статыстычным Упраўленнем (ГСУ),
забяспечаны сучаснымі тэхналогіямі.
Па заканчэннi запаўнення анкеты, прадстаўленыя дадзеныя атрымліваюць статус статыстычных
дадзеных, з,яўляюцца ахоўваемымi i недаступнымi для асоб не ўпаўнаважаных. За незаконнае
выкарыстанне дадзеных пагражае крымінальная адказнасць!

ГАРАНТЫЯ АДНОЛЬКАВАГА ТРАКТАВАННЯ
У Перапісе мы задаём кожнаму жыхару Польшчы аднолькавыя пытанні.
Ты маеш непаўторны шанец паўплываць на сваю будучыню. Пачні ужо сёння адказваць на пытанні
анкеты Перапісу.
Пакажы згодна свайму пачуццю прыналежнасці:
Якая ў цябе нацыянальнасць?
Чы лiчыш ты сябе прыналежным іншай нацыянальнасці (да другога народа ці этнічнай групы)?
a) Да (прашу пазначыць)
b) Не, не лiчу

ГАРАНТЫЯ ЗРУЧНАСЦI
Перапiсацца можаш ў зручным для сябе месцы і ў зручны час. Карыстаючыся магчымасцю
самастойна перапiсацца, ты не панясеш нiякiх выдаткаў, толькі выдаткуеш трохi часу.
Калі ты вырашыў звярнуцца да рэгістратару – патэлефануй па нумары 22 279 99 99
(абслугоўванне на польскай мове), папрасi цябе перапiсаць або назнач зручны для цябе час.

ГАРАНТЫЯ ЯКАСЦІ
Нацыянальны Агульны Перапіс з'яўляецца найважнейшым статыстычным даследаваннем
не толькі ў Польшчы але і ў свеце. Дадзеныя высокай якасцi, адлюстраваныя ў Перапiсу,
адпавядаюць умовам:
усеагульнасцi (ахопліваюць насельніцтва і жыллё),
аднастайнасцi (адлюстроўваюць стан аднамомантна),
перыядычнасцi (кожныя 10 гадоў).
Перапіс рэалізуецца абапіраючыся на нормы польскага юрыдычнага права,
а таксама на рэкамендацыі і стандарты міжнародных арганізацый,
такіх як Еўрасаюз і ААН. Таму якасць дадзеных спрыяе
ажыццяўленню міжнародных параўнанняў.

