
Udziel odpowiedzi w Spisie Ludności 2020
Wiadomości Zachęcające Ogół Ludności do Udzielania Odpowiedzi

Przed Działaniami Następczymi 
Przy Braku Odpowiedzi Podczas Działań Następczych Przy Braku Odpowiedzi Tydzień Końcowy Później

Jest jeszcze czas, aby odpowiedzieć. 
Odpowiedz teraz online, przez telefon 
lub pocztą.

Jeszcze nie jest za późno na udzielenie odpowiedzi. Odpowiedz 
teraz lub gdy przyjdzie do domu ankieter spisu.

To jest ostatni 
tydzień, kiedy można 
odpowiadać na Spis 
Ludności 2020. 
Opowiedz teraz.

Dziękujemy 
za udzielenie 
odpowiedzi!

Odpowiedz teraz online na 
2020census.gov lub przez telefon pod 
844-330-2020. 

Lub jeżeli posiadasz kwestionariusz 
Spisu Ludności 2020 przysłany 
pocztą lub zostawiony pod drzwiami, 
wypełnij go i odeślij z powrotem.

Większość gospodarstw domowych 
już odpowiedziała. Nie zostań 
pominięty/a—Twoje odpowiedzi się 
liczą. 

Opowiedz pod adresem, gdzie 
mieszkałeś/-aś 1 kwietnia i uwzględnij 
każdą osobę, która też zwykle tam 
mieszkała, w tym dzieci.

Zachęć swoją rodzinę i przyjaciół, 
aby odpowiedzieli, jeśli do tej pory 
tego nie zrobili. Przypomnij im, że ich 
odpowiedzi się liczą.

Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi 
z Twojego gospodarstwa domowego, 
ankieter spisu wkrótce Cię odwiedzi, 
aby zadać pytania spisowe osobiście.

Odpowiedz teraz online na 2020census.gov, przez telefon pod 
844-330-2020, lub pocztą.

Opowiedz pod adresem, gdzie mieszkałeś/-aś 1 kwietnia i 
uwzględnij każdą osobę, która też zwykle tam mieszkała, w tym 
dzieci. 

Większość gospodarstw domowych już odpowiedziała. Nie zostań 
pominięty/a—Twoje odpowiedzi się liczą. Przypomnij też swojej 
rodzinie i przyjaciołom.

Ankieter spisu wkrótce Cię odwiedzi, aby zadać pytania spisowe 
osobiście, jeżeli jeszcze nie odpowiedziałeś/aś.

Jeśli przybędzie do Twojego domu ankieter spisu, prosimy o 
współpracę. Twoja społeczność potrzebuje Twoich odpowiedzi.

Ankieterzy spisu pochodzą z Twojej społeczności. Wiedzą, że pełne 
i dokładne liczenie przyniesie korzyści Twojemu rejonowi.

Zachęć swoją rodzinę i przyjaciół do współpracy z ankieterem spisu, 
jeśli odwiedzi ich dom.

Ankieterzy spisu będą nosić maseczki i przestrzegać aktualnych 
wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w Twojej 
społeczności.

Jeśli odpowiedziałeś/aś bez numeru identyfikacyjnego Spisu 
Ludności (Census ID), możliwe, że odwiedzimy Cię, aby potwierdzić 
Twój adres i zebrać od Ciebie osobiście odpowiedzi. Chcemy się 
upewnić, że policzymy każdego we właściwym miejscu.

Nie przegap szansy, 
aby kształtować 
swoją przyszłość—
Twoje odpowiedzi 
się liczą.

Jeśli podejrzewasz, 
że może Ciebie 
nie policzono, 
odpowiedz 
teraz online na 
2020census.gov lub 
przez telefon pod 
844-330-2020.

Opowiedz używając 
adresu, gdzie 
mieszkałeś/-aś 1 
kwietnia i uwzględnij 
każdą osobę, która 
też zwykle tam 
mieszkała, w tym 
dzieci.

Decyzje dotyczące 
finansowania bardzo 
ważnych usług przez 
następne 10 lat będą 
podejmowane na 
podstawie informacji 
otrzymanych 
w wyniku Twojego 
udziału w spisie 
ludności.

Wyniki Spisu 
Ludności zostaną 
wkrótce ogłoszone.
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Zapoznaj się z najnowszym harmonogramem operacyjnym "Działania Spisu Ludności 2020 Modyfikacje  
Spowodowane przez COVID-19" na <https://2020census.gov/en/news-events/operational-adjustments-covid-19.html>.



Udzielanie odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 jest łatwe, bezpieczne i ważne

To łatwe. 
• Wystarczy tylko kilka minut, aby udzielić odpowiedzi.

• Można udzielać odpowiedzi online lub przez telefon 
w jednym z 13 języków oraz otrzymać pomoc 
w jeszcze większej liczbie języków. Odwiedź 
<https://2020census.gov/languages.html>.

• Samodzielne udzielanie odpowiedzi nigdy nie było 
łatwiejsze, czy to online, przez telefon czy drogą 
pocztową—wszystko bez konieczności spotkania 
z ankieterem spisu. 

To bezpieczne. 
• Twoje odpowiedzi są bezpieczne i poufne. Twoje dane są 

chronione przez prawo.

• Nie przekażemy Twoich odpowiedzi agencjom imigracyjnym 
ani organom ścigania.

• Zgodnie z prawem, Twoje odpowiedzi mogą być 
wykorzystane wyłącznie do utworzenia danych 
statystycznych.

• Udzielenie odpowiedzi teraz zredukuje potrzebę odwiedzin 
ankietera spisu w Twoim domu w późniejszym terminie 
w tym roku.

• Ankieterzy spisu będą nosić maseczki podczas prowadzenia 
osobiście wywiadów w gospodarstwach domowych. 
Wywiady spisowe są krótkie i można je prowadzić na 
zewnątrz pod domem, z zachowaniem dystansu 2 metrów 
(6 stóp).

To ważne. Twoje odpowiedzi się liczą.
• Udzielanie odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 podczas 

dystansowania społecznego ma znaczenie dla zdrowia 
Twojej społeczności i pomaga kształtować przyszłość.

• Twoja odpowiedź pomoże rozdzielić miliardy dolarów 
funduszy federalnych pomiędzy społeczności lokalne 
na służbę zdrowia, służby ratownicze, szkoły, programy 
edukacyjne, drogi i inne publiczne usługi.

• Wyniki Spisu Ludności 2020 określą liczbę miejsc, jakie 
każdy ze stanów będzie miał w Kongresie, co zapewni 
polityczne przedstawicielstwo Twojej społeczności na 
wszystkich szczeblach władz.

• Wypełnij teraz Spis Ludności 2020, aby Twoja społeczność 
otrzymała potrzebne zasoby przez następne 10 lat.

• Dokładne liczenie w spisie ludności pomaga społecznościom 
otrzymać zasoby potrzebne do reagowania w sytuacjach 
kryzysów i katastrof.
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