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PILNY KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO BIURA SPISOWEGO W POZNANIU
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 

NA AGRO SHOW W KĄKOLEWIE

W  najbliższą  sobotę  i  niedzielę  (21  i  22  maja) na  stoisku  promocyjnym  podczas 

X Międzynarodowej  Wystawy  Rolniczej  Zielone  Agro  Show  w  Kąkolewie (gmina  Grodzisk 

Wielkopolski)  informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 będą 

udzielać  pracownicy  Urzędu  Statystycznego w Poznaniu.  Odwiedzający  będą  mogli  otrzymać  ulotki, 

porozmawiać o SPISIE,  uzyskać wyjaśnienia a także spisać się  off-line przy wsparciu konsultantów  

Wojewódzkiego Biura Spisowego. Zapraszamy do stoiska. Zachęcamy do spisania się na miejscu. 

Bądźmy nowocześni spiszmy się przez INTERNET, spiszmy się dla przyszłości Polski!

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej trwa pierwszy od 

wejścia  Polski  do  Unii  Europejskiej  Narodowy Spis  Powszechny  Ludności  i  Mieszkań.  Jest  to  spis  

wyjątkowy  także  dlatego,  że  oferowane  są  trzy  metody  udziału:  tradycyjny  wywiad  bezpośredni  

realizowany  przez  rachmistrza  spisowego (od  8  kwietnia  do  30 czerwca),  wywiad  telefoniczny 

realizowany przez  ankieterów statystycznych (od  8  kwietnia  do  30  czerwca)  oraz  samospis  przez 

Internet (od 1 kwietnia do 16 czerwca).

Każdy  respondent po  zalogowaniu  na  stronach  internetowych  www.stat.gov.pl  

i www.spis.gov.pl  oraz  po  wykonaniu  procedury  uwierzytelniającej  uzyskuje  dostęp  do  formularza  

elektronicznego  i  może  na  nim  pracować  przez  14  dni  od  pierwszego  zalogowania.  Badanie  pełne  

zawiera 16 pytań i jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut, badanie reprezentacyjne –  

dłuższe  skierowane  jest  dla  osób  stale  zamieszkałych  i  czasowo  przebywających  w  wylosowanych  

mieszkaniach   (ok.  20%  mieszkań).  Informację  czy  adres,  pod  którym  zamieszkujemy  został  

wylosowany do badania reprezentacyjnego czy przeznaczony jest do badania pełnego uzyskujemy po 

zalogowaniu do systemu. 

Przypominamy, że Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 

zobowiązuje  wszystkich  respondentów  do  udzielania  ścisłych,  wyczerpujących  i  zgodnych  z  prawdą 

odpowiedzi,  a   dane  zebrane  w  spisie  podlegają  prawnej  ochronie  i  objęte  są  absolutną  tajemnicą  

statystyczną.  Dokonując  samospisu  przez  Internet  realizujemy  obowiązek  spisowy  bez  konieczności  

kontaktu z rachmistrzem spisowym i ankieterem statystycznym. Dostarczamy informacji niezbędnych do 

projektowania  polityki  społeczno-gospodarczej  gminy,  powiatu,  województwa  i  kraju.  Materiał  

informacyjny  dostarczony  dzięki  NSP  2011,  stanowić  będzie  bezcenne  źródło  informacji  i  wiedzy 

o społeczeństwie, którego życie zostanie opisane w wielu obszarach.

Dodatkowe  informacje  dostępne  są  na  stronach  internetowych  www.stat.gov.pl  

i www.spis.gov.pl oraz pod numerami telefonów 0 800 800 800 i 0 22 44 44 777.
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