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TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY. SPISZ SIĘ
BEZPIECZNIE! UWAŻAJ NA OSZUSTÓW!
Z początkiem kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021. Obowiązek spisowy
dotyczy wszystkich. Wiodącą formą obowiązkowego spisu jest samospis internetowy na stronie
spis.gov.pl. Inną formą jest kontakt telefoniczny. W obu przypadkach zachowajmy ostrożność i
zanim zaczniemy udostępniać swoje dane, zapoznajmy się z pytaniami i zasadami spisu.
Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie
informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograﬁcznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym
momencie, na określonym terytorium.
Tradycyjnie, raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne
istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu
państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis
internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Od 15
marca GUS uruchomił specjalną infolinie spisową: 22 279 99 99, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji na temat
spisu.
Jeżeli ktoś nie ma dostępu do komputera z internetem, to może skorzystać ze specjalnych stanowisk przeznaczonych
do spisu, które są udostępnione w urzędach statystycznych oraz w urzędach i samorządu terytorialnego, np. urząd
gminy lub innych podmiotach, np. wybrane biblioteki publiczne.
W przypadku gdy ktoś nie jest w stanie przeprowadzić samodzielnie spisu przez Internet,może skorzystać ze spisu
telefonicznego dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99, gdzie wykonując polecenia automatu można
dokonać spisu.
Najlepiej i najbezpieczniej będzie dokonać spisu z własnej inicjatywy, nie czekając na telefon od rachmistrza.
Apelujemy o ty, aby zachować wysoki poziom bezpieczeństwa i nie ufać bezreﬂeksyjnie osobie, która do nas zadzwoni
i poda się za rachmistrza, dopóki nie zweryﬁkujemy jej tożsamości. Odradzamy kontynuowanie spisu telefonicznego
wcześniejszej weryﬁkacji tożsamości rachmistrza. Tożsamość rachmistrza można łatwo zweryﬁkować dzwoniąc na
wcześniej wspomnianą ogólnopolską infolinię spisową na numer 22 279 99 99, a dopiero potem ponowić z nim kontakt
i dokończyć spis. Każdy rachmistrz musi podać imię i nazwisko oraz nr legitymacji służbowej. Dodatkowo prawdziwy
rachmistrz będzie wiedział do kogo dzwoni, będzie znał imię i nazwisko respondenta.
Przed przeprowadzeniem spisu telefonicznego zalecane jest także, aby zapoznać się wcześniej w pytaniami spisu,
ponieważ będzie można w ten sposób potwierdzić, czy rzeczywiście rozmawiamy z rachmistrzem, który będzie nas
pytał tylko o konkretne zagadnienia spisowe, czy też z przestępcą próbującym podszywać się za rachmistrza, który
będzie próbował nas pytać o dane, których spis nie obejmuje, takie jak numer dowodu osobistego, dane z kart
płatniczych, dane rachunków bankowych, loginy i hasła do różnych usług internetowych. Nie można także reagować na

wszelkie wiadomości dotyczące spisu które dotrą do nas drogą e-mail lub SMS. Bezwzględnie nie można podejmować
żadnych rekcji na płynące do nas tymi kanałami polecenia bez wcześniejszej weryﬁkacji.
Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego można przeczytać na stronie https://spis.gov.pl/
(lr/tm)

