
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Gminny  Komisarz  Spisowy  w  Wyrzysku  informuje,  że  z  dniem  1  kwietnia  2021  roku 

rozpoczyna się Narodowy spis powszechny  ludności i mieszkań w 2021 r. 

Zachęcam  wszystkich  do  dokonania  samospisu  internetowego na  własnych  komputerach  lub 

urządzeniach mobilnych. Respondenci 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. 

Szczegółowe   informacje,  w  tym  lista  pytań   Narodowego  Spisu  Powszechnego  Ludności 

i Mieszkań w 2021 roku są dostępne na stronie: https://spis.gov.pl/

Osoby, które nie będą mogły się samodzielnie spisać  poprzez formularz internetowy, zostaną 

spisani  jedną  z  dwóch  innych  metod,  tj.  metodą  wywiadu  telefonicznego  i  metodą  wywiadu 

bezpośredniego,  zarówno  wywiad  telefoniczny  ,  jak  i  bezpośredni  jest  realizowany  przez  rachmistrza 

spisowego. Osoba fizyczna objęta     spisem powszechnym   nie może odmówić przekazania danych w ramach   

spisu  powszechnego   z  zastosowaniem  metody  wywiadu  bezpośredniego  lub  metody  wywiadu   

telefonicznego. Przekazanie  przez osobę fizyczną objętą    spisem powszechnym   danych z  zastosowaniem   

metody  wywiadu  bezpośredniego  lub  metody  wywiadu  telefonicznego  zwalnia  ją  z  obowiązku 

przeprowadzenia samospisu internetowego.

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   zostało 

przygotowane  pomieszczenie  do  samospisu.  Każda  z  osób  nie  mogących  się  spisać  na  własnym 

komputerze  będzie  miała  zapewniony  bezpłatny  dostęp  do  pomieszczenia  wyposażonego  w  sprzęt 

komputerowy  z  zainstalowanym  oprogramowaniem  wystarczającym  do  przeprowadzenia  samospisu 

internetowego. 

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów pracy zdalnej w administracji 

publicznej osoby zainteresowane dokonaniem samospisu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku 

prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 67 286 41 18 w godzinach pracy Urzędu: 

w poniedziałek  od godz.  7.30  do godz.  16.30,  we  wtorek  i  w środę  od godz.  7.30  do  godz.  15.30, 

w czwartek i w piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00 w celu umówienia się na konkretny termin.
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