Trwa obowiązkowy Spis Powszechny. To warto wiedzieć!
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań organizowany jest raz na 10 lat. Zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę
udział w nim jest powszechny i obowiązkowy.
Tegoroczny spis rozpoczął się w kwietniu i zakończy 30 września. Organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Odpowiedzi obywateli
posłużą przygotowaniu przez GUS danych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz dotyczących środowiska naturalnego.
Wyniki wykorzystywane są na potrzeby instytucji w Polsce, a także na potrzeby Wspólnej Polityki Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Jak wziąć udział w spisie powszechnym?
Są trzy możliwości
Obowiązku dokonać można samodzielnie za siebie i rodzinę na stronie internetowej www.spis.gov.pl. Tam też znajdziemy wiele
informacji dotyczących spisu powszechnego.
Można również wykonać połączenie telefoniczne na infolinię spisową - numer 22 279 99 99. Infolinia może również być inicjatorem
połączenia i sama zadzwonić do nas zachęcając nas do spisu.
Trzecią opcją jest kontakt z rachmistrzem spisowym. W gminie Łęczna mieszkańców spisuje dziesięć osób, które podpisały umowę z
Głównym Urzędem Statystycznym. Do tej pory rachmistrzowie dzwonili jedynie z numeru 22 828 88 88. Od 23 czerwca będą mogli
pracować również w terenie.
Jak zweryfikować rachmistrza?
Należy zacząć od sprawdzenia, z jakim numerem się połączyliśmy. Bezpieczne są jedynie dwa wspomniane wcześniej: 22 279 99 99 oraz 22
828 88 88.
Każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, zawierający imię i nazwisko, numer
identyfikatora, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
W razie wątpliwości czy rozmawiamy z prawdziwym rachmistrzem możemy zweryfikować jego tożsamość samodzielnie na
stronie rachmistrz. stat.gov.pl, dzwoniąc na infolinię lub do Urzędu Miejskiego w Łęcznej pod numer telefonu 81 535 86 03 lub
81 535 86 04.
O co zapyta rachmistrz?
Rachmistrz spisowy w celu weryfikacji respondenta zapyta o imię i nazwisko, a także PESEL. To obowiązkowa procedura i RODO w tym
przypadku jest wyłączone. Pytania ankiety są ogólnie dostępne, można się z nimi zapoznać wcześniej. Dotyczą m.in. kwestii mieszkaniowych,
relacji rodzinnych, charakterystyki demograficzno-społecznej, aktywności ekonomicznej.
O co rachmistrz nie zapyta!
Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości
internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości warto dzwonić pod numer infolinii spisowej: 22 279 99 99. Działa ona od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00-18:00.
Dla osób, które dokonają samopisu w internecie, GUS przygotował loterię. Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł, a także
samochód Toyota Yaris – po jednym na każde województwo.

