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Spis próbny – podstawa prawna
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Spis próbny ma na celu sprawdzenie 

rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych 

i technicznych przewidzianych do 

zastosowania w ramach narodowego spisu 

powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

Spis próbny – cele 
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Pierwszy spis próbny jest realizowany

w okresie od 1 do 31 października 2019 r. 

wg stanu w dniu 30.09.2019 r. o godz. 24.00 

na terenie dwóch gmin: 

• Czerwińsk nad Wisłą,

• Sierakowice.

Spis próbny – termin i obszar 
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Spisem próbnym objęci są wszyscy stali 

mieszkańcy gminy oraz czasowo przebywający 

na jej terenie. Dane dotyczące osób nieobecnych 

i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie 

wspólnie z nimi zamieszkałe.

Spis próbny – udział w spisie
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Wszystkie zebrane podczas spisu dane objęte są 

tajemnicą statystyczną – będą należycie 

i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu 

ujawnione.

Spis próbny – bezpieczeństwo danych
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Spis próbny – zakres tematyczny

Wykaz wszystkich pytań dzieli się na kilka 

części: 

• weryfikacja danych adresowych;

• osoby w mieszkaniu;

• relacje rodzinne;

• kwestionariusz osobowy (zawiera pytania 

dotyczące miejsca zamieszkania, migracji, 

stanu cywilnego, narodowości, wyznań 

religijnych, niepełnosprawności, poziomu 

wykształcenia oraz aktywności 

ekonomicznej); 

• kwestionariusz mieszkaniowy  

(dot. zarówno mieszkań, jak budynków).
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Spis próbny – podstawowa metoda zbierania danych

• samospis internetowy 
(metoda CAII)

Aby dokonać samospisu, należy wejść na stronę 

spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.
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Spis próbny – aplikacja do samospisu (logowanie)

• Aby uzyskać dostęp do formularza spisowego 
niezbędne będzie podanie poprawnych danych 
w jednej z trzech prób. 

• Nieprawidłowe dane wprowadzone podczas 
wszystkich trzech prób uwierzytelnienia skutkować 
będą zablokowaniem konta na czas 1 godziny. 

• W przypadku blokady wyświetlony zostanie 
odpowiedni komunikat oraz numer telefonu 
do infolinii obsługującej aplikację spisową.
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Spis próbny – pozostałe metody zbierania danych

• wywiad telefoniczny 
metoda CATI 

• wywiad bezpośredni
metoda CAPI

Tożsamość rachmistrza spisowego można sprawdzić 

pod numerami telefonów:

• (22) 279 99 99 wew. 8 (Infolinia Statystyczna)

przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00 

• (22) 464 23 25, (22) 464 22 39 

w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.
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Spis próbny – identyfikacja rachmistrza

• identyfikator rachmistrza spisowego;

• elektroniczne urządzenie pozwalające na 

zbieranie danych poprzez aplikację internetową;

• weryfikacja telefoniczna. 
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