
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie 

jest samospis internetowy – przy użyciu interaktywnego 

formularza, kt�ry będzie dostępny na stronie 

internetowej Gł�wnego Urzędu Statystycznego.

W szczeg�lnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba 

objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełni� 

formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą 

kontaktowali się telefonicznie, aby pom�c 

w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może 

odm�wi� udzielenia informacji w ramach spisu 

powszechnego.

Drugi spis pr�bny do Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludno�ci i Mieszka� 2021 zostanie przeprowadzony od 1 do 

30 kwietnia 2020 r. według stanu na dzie� 31 marca 2020 r. 

na terenie 16 wybranych gmin w Polsce (po jednej w 

każdym wojew�dztwie). W wojew�dztwie podlaskim będzie 

to gmina wiejska Dubicze Cerkiewne.

Spis pr�bny to generalny sprawdzian przyjętych 

do NSP 2021 rozwiąza� metodologicznych, 

organizacyjnych,technicznych i popularyzacyjnych. 

W jakim celu?

Spis ludno�ci i mieszka� jest jedynym badaniem, kt�re 

pozwala na pozyskanie szczeg�łowych informacji między 

innymi o:

· liczbie ludno�ci i jej terytorialnym rozmieszczeniu, 

· strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej 

ludno�ci, 

· migracjach, 

· gospodarstwach domowych i rodzinach, 

· mieszkaniach i budynkach.

Dane te są wykorzystywane do planowania społeczno-

-gospodarczego w szczeg�lno�ci z zakresu rynku pracy, 

edukacji, zabezpieczenia społecznego, zdrowia i pomocy 

rodzinie.
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SPIS PR�BNY
W GMINIE DUBICZE CERKIEWNE

Jak?

Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?
?

Tożsamo�� rachmistrza telefonicznego

będzie można zweryfikowa� kontaktując się 

z Urzędem Statystycznym w Białymstoku 

lub Urzędem Gminy w Dubiczach Cerkiewnych.

Jak sprawdzi� tożsamo��
rachmistrza telefonicznego?

Tajemnica statystyczna

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają 

bezwzględnej ochronie na zasadach okre�lonych w art. 10 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 649 z p��niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludno�ci i mieszka� w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1775)

Masz pytania? Zadzwo�: 

Podstawa prawnaTajemnica statystyczna

SPIS PR�BNY
W GMINIE 

DUBICZE CERKIEWNE

tel. 85 682 79 81     
e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne    

Urząd Statystyczny w Białymstoku       
tel. 85 749 77 88

e-mail: InformatoriumUSBST@stat.gov.pl

mailto:gmina@dubicze-cerkiewne.pl
mailto:gmina@dubicze-cerkiewne.pl

	1: wybrany

