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Seniorze, rachmistrzowie nie chodz? po domach!
Seniorze, rachmistrzowie nie chodz? po domach!
Na pocz?tku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z ?obza (województwo
zachodnio-pomorskie) zapuka?a oko?o 50-letnia kobieta, która poda?a si? za rachmistrza
spisowego. Oszustka zmanipulowa?a seniork?, aby ta wpu?ci?a j? do mieszkania, prosz?c o
szklank? wody. Gdy seniorka posz?a do kuchni, przest?pczyni ukrad?a pieni?dze i uciek?a.
Stowarzyszenie MANKO – G?os Seniora przypomina, ?e rachmistrzowie do odwo?ania nie
chodz? po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!
W ramach ogólnopolskich kampanii spo?eczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem
Damy Rad?!, Stop Manipulacji – Nie daj si? oszuka? i akcji Stop Korona-Oszustwom,
Stowarzyszenie MANKO – G?os Seniora prowadzi akcj?, której celem jest zwi?kszenie
?wiadomo?ci i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczno?ci rachmistrzów spisowych w
trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludno?ci i Mieszka? 2021 organizowanego
przez G?ówny Urz?d Statystyczny.
„Jak bezpiecznie si? spisa?? Porady dla seniorów” – LIVE Ministerstwa Rodziny i Polityki
Spo?ecznej, G?osu Seniora i G?ównego Urz?du Statystycznego:
https://www.youtube.com/watch?v=BSLhWXxDFVc
„Na ten moment, do odwo?ania, mo?emy przyj?? jako stuprocentowy pewnik, ?e ?aden rachmistrz
nie b?dzie chodzi? po mieszkaniach. Je?eli teraz kto? przyszed?by powo?uj?c si? na spis
powszechny wiadomo, ?e jest oszustem. W ogóle nie chodzimy po domach.” – mówi? dr Dominik
Rozkrut, Prezes G?ównego Urz?du Statystycznego
„Je?li kto? do nas zapuka, zadzwoni przez domofon i powie, ?e jest rachmistrzem to jest to
oszustwo i zg?aszamy spraw? na policj?. Rachmistrzowie do odwo?ania nie chodz? po domach.
Bardzo wa?na informacja i przekazujmy znajomym i s?siadom.” – mówi? ?ukasz Salwarowski,
Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny G?osu Seniora
Seniorze, sprawd? Rachmistrza! – obejrzyj najnowszy film w G?os Seniora TV:
https://www.youtube.com/watch?v=-_ZACWEVa_8
Najbezpieczniejsz? i najbardziej rekomendowan? metod? jest samospis internetowy przez
formularz wy??cznie na stronie internetowej G?ównego Urz?du Statystyczne dost?pny pod
adresem spis.gov.pl. Osoby, które maj? problem z dokonaniem samospisu internetowego powinny
zasi?gn?? pomocy u cz?onków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub s?siadów.
Osoby, które nie maj? dost?pu do Internetu, mog? spisa? si? przez telefon, dzwoni?c na infolini?
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spisow? pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedzia?ku do pi?tku w
godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zw?aszcza z punktu widzenia osób starszych,
gdy? wtedy sami inicjuj? kontakt i nie musz? obawia? si? czy zg?aszaj?ca si? do nich osoba jest
prawdziwym rachmistrzem spisowym.
Przed podaniem danych ka?dego rachmistrza nale?y zweryfikowa? samodzielnie poprzez
zak?adk? „Sprawd? rachmistrza” na stronie spisu lub dzwoni?c na infolini? spisow? pod
numerem 22 279 99 99.
Do??cz do akcji G?osu Seniora i nie daj si? oszuka?!
Wi?cej informacji na:
https://www.youtube.com/user/GlosSenioraTV/videos
https://glosseniora.pl/stop-manipulacji/
https://www.facebook.com/GlosSeniora
https://www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora
https://www.facebook.com/StopManipulacjiNieDajSieOszukac
https://www.instagram.com/glosseniora/
https://www.instagram.com/karta_seniora/
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