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Pomó? seniorowi spisa? si? bezpiecznie.
Narodowy Spis Powszechny Ludno?ci i Mieszka? 2021 dotyczy wszystkich mieszka?ców Polski
równie? seniorów. Je?li w?ród Pa?stwa bliskich, znajomych, s?siadów s? osoby starsze, które
nie posiadaj? komputera lub maj? k?opot z obs?ug? telefonu, pomó?my im bezpiecznie
zrealizowa? obowi?zek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego
(w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.
Respondenci, którzy nie b?d? mogli samodzielnie spisa? si? poprzez formularz internetowy lub
telefoniczne na infolinii spisowej, zostan? spisani przez rachmistrzów telefonicznie.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczn? prac? od 4 maja br. I b?d? dzwoni? z numeru: 22 828 88
88 lub 22 279 99 99.
Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe
zawieraj?cy imi? i nazwisko, numer, god?o, informacj? o przetwarzaniu danych osobowych.
To?samo?? rachmistrza mo?na sprawdzi? na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4
maja równie? poprzez dedykowan? aplikacj? dost?pn? na stronie spis.gov.pl.
Z uwagi na panuj?c? pandemi? koronawirusa, decyzj? Generalnego Komisarza Spisowego
rachmistrzowie nie b?d? realizowa? wywiadów bezpo?rednich (i odwiedza? respondentów
w domach) a? do odwo?ania. Osoby, które pukaj? do drzwi i podaj? si? za rachmistrzów s?
oszustami. Prosimy zg?asza? takie przypadki na policj? i upewni? si?, ?e nasi bliscy seniorzy maj?
tego ?wiadomo??.
Je?li seniora spisa? wspó?mieszkaniec lub senior spisa? si? sam (np. z czyj?? pomoc?
przez Internet albo poprzez infolini? spisow?), zrealizowa? tym samym swój obowi?zek udzia?u
w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwoni? w tej sprawie. Takie kontakty mog? by? prób?
wy?udzenia danych.
Je?li respondent b?dzie mia? uzasadnione w?tpliwo?ci co do wiarygodno?ci i rzetelno?ci
kontaktuj?cego si? z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistnia?y incydent niezw?ocznie
zg?osi? na infolini? spisow? lub do w?a?ciwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Zapewniamy, ?e dane zbierane na potrzeby spisu s? bezpieczne i nikomu nie zostan? przekazane.
Osoby wykonuj?ce prace spisowe s? zobowi?zane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Za jej niedotrzymanie gro?? sankcje, w tym kara pozbawienia wolno?ci.
Je?eli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia si? pod jego to?samo?? powinien niezw?ocznie
powiadomi? o tym fakcie GUS kontaktuj?c si? z infolini? spisow? pod numerem 22 279 99 99
(infolinia dzia?a od poniedzia?ku do pi?tku od 8:00 do 18:00 i jest obs?ugiwana przez pracowników
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statystyki publicznej) lub poprzez
formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-imieszkan/ zaznaczaj?c w temacie „bezpiecze?stwo, w tym zg?oszenie naruszenia
bezpiecze?stwa”. Po zg?oszeniu zdarzenia GUS podejmie niezw?ocznie odpowiednie kroki
do weryfikacji informacji i danych.
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