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Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym.
Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania
wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do
planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego,
finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodnościekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i
sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują
przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od
liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
1.
Kiedy można się spisać? Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest
przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku,
2.
Jak można się spisać?
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Aby dokonać samospisu wejdź na https://spis.gov.pl/ i spisz się przez internet!
Aby dokonać samospisu możesz również zadzwonić na ogólną infolinie spisową pod nr 22
279 99 99
i spisać się przez telefon,
Jeżeli nie masz dostępu do komputera lub internetu a chciałbyś dokonać samospisu przyjść
do Urzędu Miejskiego w Gołdapi w godzinach pracy Urzędu i samodzielnie się spisać na
stanowisku komputerowym przeznaczonym do samospisu,
Jeżeli masz problem z obsługa komputera a chciałbyś się spisać możesz zadzwonić do
Urzędu Miejskiego w Gołdapi w godzinach pracy Urzędu i umówić się z pracownikiem
Gminnego Biura Spisowego, który pomorze dokonać samospisu, tel. 87 615 60 35 lub 668 538
904.

1.
Czy muszę się spisać? Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
2.
Od kiedy będą dzwonić lub przychodzić rachmistrzowie? Od maja br., rachmistrzowie
rozpocznął przeprowadzanie wywiadów spisowych i będą dzwonić z numeru
22 828 88 88 i z powodu pandemii aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów
w domach.
3.
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W jaki sposób można zweryfikować tożsamość rachmistrza? Poprzez specjalnie
przygotowaną aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
lub poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
4.
że:

Jak się spisać aby czuć się bezpiecznie? Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać,

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą
odwiedzać respondentów w domach.
Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe
zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię
spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być
próbą wyłudzenia danych.
Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta,
PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać
na próbę wyłudzenia danych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza
spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do
właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
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Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu,
prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną
regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom
statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość.
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
1.
Masz jeszcze jakieś pytania? Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy infolinię spisową: 22
279 99 99
(opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-18:00.

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolak&oacute;w
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