Trwa spis powszechny – praktyczny poradnik
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FOT. GUS
W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie
informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego
jest samospis poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/.
Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie
Przypominamy, że internetowo można się spisać również w urzędach gmin i
wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu
stanowiskach komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Spisać można się również na infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników
statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.
Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę 4 maja:
jeśli przed tym czasem się spisaliśmy przez Internet lub telefonicznie, nikt
nie będzie już dzwonić w tej sprawie;
tożsamość rachmistrza można sprawdzić przy pomocy infolinii spisowej, pod

numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie
www.rachmistrz.stat.gov.pl;
jeśli zweryfikowaliśmy rachmistrza i jesteśmy pewni, że dzwoni do nas w
celu przeprowadzenia spisu, to zgodnie z ustawą nie możemy odmówić
podania danych;
warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie
www.spis.gov.pl.
rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu,
numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.
Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Jeśli je usłyszysz – to może
wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie
zgłosić na policję;
apelujemy o ostrożność. Pomóżmy również osobom starszym bezpiecznie
zrealizować obowiązek spisowy.
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.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie
w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego
dostępnego na stronie internetowej GUS.
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy
będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany
wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać,
pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.
Obowiązkiem spisowym będą objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne
nie mające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące
mieszkaniami.
Zachęcamy przede wszystkim do samospisu. Respondenci na własnych
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w
interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba
dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby
uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja

na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. Spis
realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz
internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:
wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i
rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)
Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od
osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta
jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne
jest przy tym bezpieczeństwo danych.
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez
rachmistrza spisowego.
Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi
osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w
oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma
możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i
Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia
odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy
statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie,
urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne
jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana na
stronie GUS i stronie spisu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem
spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza
elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami
telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Loteria promująca spis

Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 1
kwietnia 2021 r. rozpoczyna się loteria promocyjna NSP 2021. Jej organizatorem
jest firma Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02737 Warszawa. Adres strony internetowej: https://loteria.spis.gov.pl.
Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej
https://spis.gov.pl. W ramach loterii odbędzie się 7 losowań zgodnie z poniższym
harmonogramem. Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę
internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w
serwisach Youtube oraz Facebook.
Daty losowania - 7 i 21 maja, 8 i 18 czerwca, 2, 9
Losowanie nagród głównych - 14 lipca
Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz
16 samochodów miejskich - Toyota Yaris. Liczba nagród we wszystkich
losowaniach została podzielona równo na 16 województw.
Zgodnie z Regulaminem Loterii z udziału w Loterii są wykluczone:
osoby niepełnoletnie przed dniem 1 kwietnia 2021 r.;
pracownicy organizatora loterii, firmy Unique One sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (kod 02-737);
ul. Niedźwiedzia 2 A lub członkowie ich najbliższej rodziny;
pracownicy podmiotów wykonujących czynności związane z realizacją loterii
lub członkowie ich najbliższej rodziny;
pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz członkowie ich
najbliższej rodziny, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonkowie.

Szczegóły na stronie www.spis.gov.pl

