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NSP 2021: Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi
rozpoczn? wywiady bezpo?rednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczn? wywiady bezpo?rednie w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludno?ci i Mieszka? 2021. Co to oznacza?
Rachmistrzowie skontaktuj? si? z osobami, które nie spisa?y si? samodzielnie
przez Internet, nie spisa?y si? na infolinii ani nie uczestniczy?y w wywiadzie telefonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludno?ci i mieszka? w 2021
r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie mo?na odmówi? przekazania danych
rachmistrzowi kontaktuj?cemu si? z osobami fizycznymi obj?tymi spisem. Udzia? w wywiadzie
prowadzonym przez rachmistrza jest obowi?zkowy.
Ka?dy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawieraj?cy:
1.
2.
3.
4.
5.

imi? i nazwisko wraz ze zdj?ciem,
numer identyfikatora oraz hologram,
nazw? i logo wojewódzkiego biura spisowego,
podpis osoby upowa?nionej do wystawienia identyfikatora,
okres, na jaki identyfikator zosta? wystawiony.

W razie w?tpliwo?ci to?samo?? rachmistrza mo?na sprawdzi? na kilka sposobów:
poprzez specjalnie przygotowan? aplikacj? dost?pn?
na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
poprzez kontakt z infolini? spisow? numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis
Powszechny Ludno?ci i Mieszka?, a nast?pnie 2 – weryfikacja to?samo?ci rachmistrza,
w przypadku w?tpliwo?ci o pomoc w weryfikacji mo?na tak?e poprosi? policj?.
Spis metod? wywiadu bezpo?redniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych
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z zachowaniem standardowych zalece? sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpo?rednich rachmistrz spisowy powinien
bezwzgl?dnie dba? o zachowanie dystansu spo?ecznego, a tak?e realizowa? obowi?zek
zakrywania ust i nosa. Je?eli respondent jest obj?ty kwarantann? lub izolacj? domow?, wywiad
mo?e odby? si? telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu
kontaktowego.
Zach?camy wszystkich, którzy jeszcze nie wywi?zali si? z obowi?zku przekazania danych
przez Internet, aby uczynili to, nie czekaj?c na telefon b?d? wizyt? rachmistrza. Spisa? mo?na si?
loguj?c na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoni?c na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.
Wszystkie osoby, które samodzielnie spisz? si? przez Internet, mog? wzi?? udzia? w loterii. T?
mo?liwo?? maj? tylko i wy??cznie osoby, które dokona?y samospisu internetowego.
?ród?o: GUS
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