
Szanowni Państwo,

od 1 kwietnia  do 30 września  2021 r.  na terenie  całej  Polski  realizowany jest  Narodowy Spis  
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby 
mieszkającej w naszym mieście.

Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną 
na  stronie https://spis.gov.pl/.  W  ten  sposób  możemy  wypełnić  obowiązek  spisowy  w  domu 
w dogodnym  dla siebie  terminie.  Do  elektronicznego  formularza  zalogujemy  się  korzystając 
z Krajowego Węzła  Identyfikacji  Elektronicznej  lub  podając  numer PESEL wraz  z  nazwiskiem 
rodowym matki.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu,  mogą zgłosić  się do Urzędu  Miejskiego, gdzie 
będzie  czekać  specjalnie  przygotowane  stanowisko  z  komputerem  i  przeszkolony  pracownik 
naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić 
na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 
18:00.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kontaktować się z Gminnym Biurem 
Spisowym  w Wyrzysku pod numerem 67 286 41 18 ( w godzinach pracy Urzędu).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/.

Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można odmówić rozmowy?

Osobom, które nie spisały się jeszcze w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i  Mieszkań 2021,  pomagają  rachmistrzowie  telefoniczni.  Już  od  połowy maja dzwonią  do 
mieszkańców  z  numeru  telefonu  22  828  88  88.  Jest  to  obecnie  jedyna  forma  pracy 
rachmistrzów ze względu na wspólne bezpieczeństwo i  zdrowie.  Warto wiedzieć wcześniej, 
jakich pytań się spodziewać i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy.

Pytania wyłącznie z formularza spisowego

W czasie spisu rachmistrz odczytuje po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest 
dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie  nie  może on 
wychodzić  poza  ten  zakres  i  pytać  np.  o  majątek,  oszczędności,  numer  konta,  posiadane 
nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy.

Warto  też  pamiętać,  że  w  przypadku  części  pytań  spisowych  dostępna  jest  opcja  „Nie  chcę 
odpowiadać na to pytanie”. Można z niej skorzystać w pytaniach dotyczących niepełnosprawności, 
wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Czy można odmówić rachmistrzowi?

W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić 
udziału w spisie, dlatego warto spisać się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową 
(22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza, można się wyjątkowo rozłączyć, 
ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin rozmowy.
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Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

Jeśli  w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń,  że 
dzwoniąca do nas osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić 
o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. 
Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do 
nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem.

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie  Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego 
tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.

 W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis 
internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 
99.  Od  maja  2021 roku na  terenie  Gminy Wyrzysk  akcję  spisową wzmocnili rachmistrzowie, 
którzy będą się kontaktować  z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie 
będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy.

Od czego rozpocznie się rozmowa?

Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu 
numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, 
a nie osoba podszywająca się pod niego.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na 
życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora służbowego.



 Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?

W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji 
swojej tożsamości. Można to zrobić:

– na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,

– poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.

Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru 
PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można 
uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

NSP 2021 jest  organizowany z  zachowaniem wszelkich  niezbędnych procedur  bezpieczeństwa. 
Niestety może się jednak zdarzyć, że nieuczciwe osoby spróbują wykorzystać tę okoliczność i będą 
się  podszywać  pod  rachmistrzów,  by  wyłudzić  jakieś  informacje  lub  pieniądze.  Ponieważ 
najbardziej  narażoną  na  tego  typu  przestępstwa  grupą  są  seniorzy,  warto  by  jak  najszybciej 
wywiązali  się  z  obowiązku  spisowego  i  zrobili  to  z  własnej  inicjatywy  przez  Internet  lub 
telefonicznie.

Najbezpieczniejszą  i  najwygodniejszą  opcją  jest  samospis  internetowy  dostępny  na 
stronie https://spis.gov.pl/. Spis można wypełnić w domu o dowolnej porze i nie trzeba czekać 
na rachmistrza. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z 
rodziny lub inną zaufaną osobę.

Dla osób, które mają problemy z dotarciem do urzędu, przewidziano też inną wygodną i bezpieczną 
opcję, mianowicie spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 
99  99.  Głos  lektorki  podpowie  nam,  co  mamy  zrobić,  by  rozpocząć  spis.Infolinia  działa  od 
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poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia 
osób starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas osoba 
jest prawdziwym rachmistrzem.

Z osobą,  która  mimo wszystko nie  skorzysta  z  żadnej  z  tych  opcji,  skontaktuje  się  rachmistrz 
spisowy.  Dla  zapewnienia  swojego  bezpieczeństwa  można zweryfikować nazwisko oraz  numer 
legitymacji służbowej dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99, w aplikacji 
„Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl.

Jeśli  sam nie jesteś seniorem, przekaż te  informacje osobom starszym z Twojej  rodziny,  grona 
znajomych lub sąsiadów. W przypadku bliskich osób (rodziców lub dziadków) warto zaoferować 
pomoc w wypełnieniu samospisu internetowego.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Rachmistrz nie przyjdzie do domu

Decyzją  Generalnego  Komisarza  Spisowego  rachmistrzowie  nie  będą  realizować  wywiadów 
bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do 
drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i  
upewnić  się,  że  nasi  bliscy  seniorzy  mają  tego  świadomość.  Ostateczny  termin  uruchomienia 
wywiadów  bezpośrednich   będzie  zależeć  od  poprawy  sytuacji  epidemicznej.  Zmiana  sposobu 
realizacji  wywiadów będzie poprzedzona komunikatem służb statystyki  publicznej  podanym do 
publicznej  wiadomości  za  pośrednictwem  mediów  lokalnych,  stron  internetowych  i  mediów 
społecznościowych urzędów miast i gmin a także Urzędu Statystycznego.  

Nie daj się oszukać! Pamiętaj!

Jeśli spisałeś się już przez Internet – wypełniłeś formularz spisowy samodzielnie, zostałeś spisany 
przez  współmieszkańców,  w  gminnym  punkcie  spisowym  –  lub  poprzez  Infolinię  spisową 
(dzwoniąc na nią samodzielnie), Rachmistrz do Ciebie NIE ZADZWONI, ponieważ wypełniłeś już 
swój obowiązek spisowy.

Jeśli jednak, ktoś zadzwoni i przedstawi się jako rachmistrz, nie udzielaj odpowiedzi, rozłącz się i  
zgłoś ten fakt na Infolinii spisowej, w swoim urzędzie gminy/miasta lub na policję.

Również  w przypadku wizyty  w maju  lub czerwcu osoby przedstawiającej  się  jako rachmistrz 
spisowy, nie wpuszczaj jej do domu i niezwłocznie powiadom o tej sytuacji urząd gminy/miasta lub 
zgłosić ten fakt na policję.
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Spisz się przez Internet i wygraj samochód!

Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przez 
Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowiązek, ale również masz szansę na spełnienie 
motoryzacyjnego marzenia! Główną nagrodą loterii NSP 2021 są samochody osobowe. Oprócz 
auta można wygrać również bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.


