
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Gminny Komisarz Spisowy w Wyrzysku informuje, że Narodowy  spis powszechny 
ludności  i  mieszkań  w  2021  r.  jest  przeprowadzany  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej 
w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca  
2021 r.,  godz. 24.00.  Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021  jest obowiązkowy. 
W związku  z  planowaną  nowelizacją  ustawy  z  dnia  9  sierpnia  2019  r.  o  narodowym  spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., termin przeprowadzenia spisu może ulec zmianie – tj.  
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r.
Szczegółowe   informacje,  w  tym  lista  pytań   Narodowego  Spisu  Powszechnego  Ludności 
i Mieszkań w 2021 roku są dostępne na stronie: https://spis.gov.pl/

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

1)  osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych  pomieszczeniach  niebędących  mieszkaniami  na  terenie  Polski,  osoby  fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania;
2)  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w  2021 r. będzie realizowany 
następującymi metodami: 
1)  obowiązkowo: metodą samospisu internetowego 
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. 
2)  uzupełniająco: 
Osoby, które nie będą mogły się samodzielnie spisać  poprzez formularz internetowy, zostaną 
spisani jedną z dwóch innych metod:
a)      wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym 
b)   wywiadu  bezpośredniego  prowadzonego  przez  rachmistrza  spisowego  i  rejestrowanego  na 
elektronicznym urządzeniu przenośnym 
zarówno wywiad telefoniczny , jak i bezpośredni jest realizowany przez rachmistrza spisowego. 
Na terenie Gminy Wyrzysk prace spisowe będzie wykonywało  6 rachmistrzów spisowych. 
Każdy  z  rachmistrzów  zostanie  wyposażony  w  urządzenie  przenośne  oraz  identyfikator 
z  numerem,  który  będzie  można  zweryfikować  poprzez  specjalną  aplikację  na  stronie 
spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię pod numer tel. 22 279 99 99.

Ponadto  informuję,  że  w  Urzędzie  Miejskim  w  Wyrzysku  przy  ul.  Bydgoskiej  29 
zostanie przygotowane pomieszczenie do samospisu.
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