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Nie bój si? spisu, b?d? na „TAK”
Nie chcesz si? spisa?? Uwa?asz, ?e spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, ?e to nielegalna inwigilacja
i pa?stwo chce zna? twój maj?tek albo wykorzysta? zebrane dane do celów podatkowych? Je?li
masz opory, ?eby wzi?? udzia? w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno?ci i Mieszka? 2021
(NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobi?. Dowiedz si?, co zyskasz uczestnicz?c w spisie, a
co stracisz odmawiaj?c udzia?u.
1. Nie kieruj si? komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedz? o spisie ze sprawdzonych
?róde?.
Nie zawsze prawd? s? opinie osób, które zabiegaj? o popularno?? w Internecie. Czasami mo?esz
natkn??
si? na informacje krytykuj?ce organizacj? tego przedsi?wzi?cia. Wolno?? prasy gwarantuje dost?p
do ró?nych zda? i opinii. Nigdzie jednak w oficjalnych mediach (równie? prywatnych) nie znajdziesz
informacji nawo?uj?cych do bojkotu udzia?u w spisie. Je?li kto? tak czyni, pomy?l w jakim i czyim
interesie to robi?
Opieraj swoj? wiedz? wy??cznie na potwierdzonych materia?ach. Mo?na to zrobi? na stronie
https://spis.
gov.pl w aktualno?ciach i dziale po?wi?conym najcz??ciej zadawanym pytaniom. Informacji szukaj
te? na
stronach internetowych gmin i w mediach.
2. Nie neguj zasadno?ci spisu. Od stu lat przeprowadza si? go w Polsce co dekad?.
Spisy organizowane s? nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej, ale na ca?ym ?wiecie. To, ?e spisy
powszechne s? potrzebne, wiedzieli ju? w staro?ytno?ci. W naszym kraju spisy s? realizowane od
wieków, pierwszy zosta? zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od 1921 r.
realizowany jest ze sta??
cz?stotliwo?ci?. Na przestrzeni dziesi?cioleci bez wzgl?du na sytuacj? polityczn? i panuj?ce
warunki spisy
dostarcza?y informacji o ilo?ci mieszka?ców kraju i ka?dej miejscowo?ci, ich charakterystyce
demograficznej i warunkach mieszkaniowych. Po odzyskaniu niepodleg?o?ci i w okresie rozkwitu
dwudziestolecia mi?dzywojennego s?u?y?y zaplanowaniu dzia?a? umo?liwiaj?cych odbudow?
kraju, po II wojnie ?wiatowej pozwala?y na ocen? skali strat wojennych, utraty ludno?ci w wyniku
dzia?a? okupacyjnych oraz zmiany granic i zwi?zanych z tym masowych przesiedle?. W kolejnych
dziesi?cioleciach pokazywa?y
przemiany demograficzne w strukturze wiekowej mieszka?ców, liczebno?ci rodzin, wykszta?ceniu,
czy ?ród?ach utrzymania i inwalidztwie w??czonych do formularza spisowego w 1978 r. To spisy
by?y ?ród?em informacji kre?l?cym portret naszego spo?ecze?stwa przed przyst?pieniem Polski do
Unii Europejskiej i po kolejnych latach korzystania z funduszy europejskich. Zawsze liczy?a si?
ka?da odpowied?. W obecnie trwaj?cym spisie równie? licz? si? wszyscy, bez wzgl?du na wiek,
wykszta?cenie, wyznanie czy pochodzenie. Osoby, które neguj? potrzeb? przeprowadzania spisu
powszechnego, powinny sobie zada? pytanie, co by by?o, gdyby go nie organizowano? Jak
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mog?oby funkcjonowa? nasze pa?stwo bez wiedzy o tym, ile osób w nim mieszka, jak wygl?daj?
nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? Rz?dz?cy na
poziomie kraju czy gminy, bez wzgl?du na to jak? parti? reprezentuj?, korzystaj? z informacji
uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie b?d? dzieli? ?rodki finansowe i
podejmowa? rzetelne decyzje dotycz?ce dostosowania us?ug publicznych do potrzeb lokalnych
spo?eczno?ci (m.in. w zakresie
infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, dzia?alno?ci placówek
bibliotecznych, transportu), uruchamiania programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych
czy wykluczonych cyfrowo. Brak danych zebranych w spisie b?dzie mia? zatem wp?yw na
przysz?o?? Twoj? i Twoich
najbli?szych.
3. Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie - jest on legalny i obowi?zkowy
Nie jest prawd?, ?e nikt nie ma prawa pyta? o sprawy zawarte w formularzu spisowym. Otó? spis
jest
legalny. Statystyka publiczna ma do tego pe?ne prawo na podstawie Ustawy o Narodowym Spisie
Powszechnym Ludno?ci i Mieszka? 2021. Dodatkowo, informacje zbierane w spisach
powszechnych s? wy??czone z obowi?zywania przepisów RODO.
Prawd? jest, ?e spis obejmuje zagadnienia, które s? obj?te szczególn? ochron?: stan zdrowia czy
wyznanie religijne. Na te pytania nie musisz odpowiada?. Udzielenie odpowiedzi na pozosta?e jest
jednak naszym obowi?zkiem. Takim samym, jak p?acenie podatków.
4. Nie bój si? o swoje dane, s? bezpieczne
Nie jest prawd?, ?e informacje o Tobie zostan? przekazane jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To,
co jest
udost?pniane, to warto?ci uogólnione w postaci wyliczonych wska?ników, sum, ?rednich. Poza tym
wszystkie osoby realizuj?ce prace spisowe obowi?zuje tajemnica statystyczna, za z?amanie której
grozi
kara pozbawienia wolno?ci do lat 3. Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie zosta?a
z?amana.
Warto te? wiedzie?, ?e nie ka?dy pracownik statystyki ma dost?p do danych jednostkowych.
5. Nie podawaj informacji o swoim maj?tku – nikt o niego nie zapyta
Nie jest prawd?, ?e w spisie s? pytania o maj?tek, zarobki, konto bankowe, posiadanie dzia?ek,
samochodów czy kosztowno?ci. Mo?na to sprawdzi? na stronie spis.gov.pl w wykazie pyta?.
Statystyka publiczna
nie interesuje si? te? legalno?ci? pobytu obcokrajowców. Spis nie b?dzie wykorzystany do
na?o?enia
nowych podatków czy tworzenia tajnych wykazów.
Je?li podczas wywiadu padn? takie lub podobne pytania to znaczy, ?e rachmistrz przekroczy?
swoje
uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnion? osob?.
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6. Nie zak?adaj z góry, ?e nie podo?asz zadaniu - udzia? w spisie zajmuje kwadrans
Nie jest prawd?, ?e udzia? w spisie jest trudny. Spokojne wype?nienie formularza zajmuje 15
minut.
Mo?esz to zrobi? przez komputer lub telefon. Pomo?e ci w tym rachmistrz lub - jak wolisz urz?dnik w
gminie. Mo?esz to te? zrobi? samemu. Wybierz metod? udzia?u najlepsz? dla siebie, na przyk?ad
poprzez:
• Internet i formularz na stronie spis.gov.pl
• Infolini? 22 729 99 99 i rozmow? z urz?dnikiem Urz?du Statystycznego
• Punkt spisowy i spisanie si? z pomoc? urz?dnika gminnego
• Rozmow? telefoniczn? z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22
279 99 99.
Pami?taj, ?e udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie mo?na ju? poprawia?. Dlatego po?wi??
chwil?
na przeczytanie pyta? i zastanów si? spokojnie, zanim zaznaczysz poprawn? odpowied?.
7. Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi
Nie jest prawd?, ?e rachmistrz to oszust. Mog? zdarzy? si? przypadki podszywania si? pod
rachmistrza,
tak samo jak oszu?ci podszywaj? si? pod wnuczka, policjanta czy wojskowego. Trzeba by?
ostro?nym na
ka?dym kroku. Je?li masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego to?samo??.
Rachmistrz zadzwoni z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze wzgl?du na skal?
przedsi?wzi?cia niektóre telefony mog? wskazywa? te numery jako zagro?enie lub spam. To
dlatego, ?e wyst?puje ci?g tych samych cyfr. Takie numery zosta?y ustalone, ?eby ?atwo by?o je
zapami?ta?. Je?li zadzwoni jeden z dwóch
wspomnianych numerów, odbierz po??czenie bez zb?dnych obaw. Spis ze wsparciem rachmistrza
jest o tyle ?atwiejszy, ?e to rachmistrz prowadzi nas po ca?ym formularzu
spisowym. Je?li mamy jakie? w?tpliwo?ci co do tre?ci pyta?, mo?emy od razu poprosi? rachmistrza
o wyja?nienie.
Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie czuj? si? zbyt pewnie
u?ywaj?c telefonu i Internetu albo w ogóle nie mia?y styczno?ci z cyfrowym ?wiatem. Formularz
spisowy jest bowiem dost?pny wy??cznie przez Internet – je?li nie umiemy si? spisa? samodzielnie,
nale?y skorzysta? z pomocy rachmistrza.
8. Nie tra? czasu, skorzystaj z fachowej pomocy
Ze wsparcia rachmistrza powinny te? skorzysta? osoby nie dysponuj?ce nadmiarem wolnego
czasu. Z
dotychczasowych do?wiadcze? wynika, ?e po?piech i niedok?adne czytanie tre?ci pyta? na
formularzu
spisowym s? najcz?stsz? przyczyn? pomy?ek pope?nianych przez mieszka?ców przy jego
wype?nianiu. W
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praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolini? spisow? i prób? poprawy b??dnych
zapisów za
po?rednictwem konsultanta. Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania
spisowe, przeczyta je dok?adnie
wraz z odpowiedziami, wyja?ni w?tpliwo?ci, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co wi?cej, odbieraj?c
telefon od rachmistrza i spisuj?c si? z jego pomoc? nie ponosimy kosztu rozmowy. Mo?emy zatem
bez po?piechu wype?ni? formularz i pyta? rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.
9. Nie odk?adaj spisu na pó?niej, oszcz?d? sobie stresu
Nie jest prawd?, ?e zyskasz, je?li b?dziesz odwleka? spis w niesko?czono??. Mo?e si? bowiem
okaza?, ?e
osób, które zostawi?y sobie spis na ostatni? chwil?, jest na tyle du?o, ?e ograniczona b?dzie
dost?pno??
rachmistrzów i konsultantów telefonicznych. B?dzie wprawdzie funkcjonowa? samospis
internetowy, ale
w tej opcji nie mo?emy liczy? na wsparcie rachmistrza i wszystkie w?tpliwo?ci b?dziemy musieli
wyja?ni?
sami. Odk?adanie spraw prostych na ostatni? chwil?, jak pokazuje praktyka, cz?sto prowadzi do
niepotrzebnych emocji i stresuj?cych sytuacji.
10. Nie odmawiaj udzia?u w spisie – odmowa jest zagro?ona kar? grzywny
Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno okre?la, ?e kto wbrew obowi?zkowi odmawia
udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie.
Jej wysoko?? ka?dorazowo okre?la s?d w odr?bnym post?powaniu administracyjnym. Maksymalna
kara grzywny
mo?e wynie?? nawet 5 000 z?.
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