Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021, który realizowany jest głównie przy użyciu interaktywnego formularza spisowego w aplikacji
dostępnej pod adresem nsp2021.spis.gov.pl
Każda osoba chcąca dokonać samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym
w wybrany przez siebie sposób tj. poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
(Login.gov.pl: profil zaufany, bankowość elektroniczna), przy użyciu numeru PESEL i nazwiska
rodowego matki lub za pomocą specjalnie nadanego hasła w przypadku osób, którym nie został
nadany numer PESEL.
Wszystkie osoby dodane w formularzu i prawidłowo spisane przez jednego z domowników
są zwolnione z obowiązku samodzielnego dokonywania spisu. W przypadku, gdy respondent nie
zakończy samospisu w aplikacji, może powrócić do formularza w ciągu 14 dni od pierwszego
zalogowania.
Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji „spisz się przez telefon”. W tym przypadku należy
samodzielnie zadzwonić na infolinie spisową, która obsługiwana jest przez pracowników statystyki
publicznej. Infolinia dostępna jest pod numerem: 22 279-99-99 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 18:00.
Respondenci, którzy nie spiszą się samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefoniczne
na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów terenowych. Z uwagi na epidemię wywiady
bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania, a rachmistrzowie skontaktują się z respondentami
telefonicznie. Rachmistrzowie terenowi rozpoczynają pracę od 4 maja br.
Przez cały okres trwania spisu osoba, która nie ma możliwości dokonania samospisu z powodu braku
sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu w domu, może to zrobić w punkcie spisowym
utworzonym w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pok. nr 1 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 - 15.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia
samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej
osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, dzwoniąc na numer infolinii spisowej, nie
później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.
Więcej informacji na temat spisu, w tym także wykaz pytań umieszczonych w formularzu spisowym,
dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: spis.gov.pl oraz na infolinii spisowej.

