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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R. - NABÓR NA
RACHMISTRZÓW SPISOWYCH - PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W
2021 r.

przedłużony termin naboru rachmistrzów
Informujemy,  że  decyzją  Dyrektora  Centralnego  Biura  Spisowego  termin  naboru  kandydatów  na
rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
w 2021 roku, który będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1
kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Termin końcowy przeprowadzenia spisu prawdopodobnie
ulegnie zmianie i zostanie przedłużony do końca miesiąca września br. - trwają prace legislacyjne w tym
zakresie. Data końcowa spisu jest istotna m. in. ze względu na fakt, że z dniem 1 lutego rozpoczął się
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Osoby które będą realizować obowiązki rachmistrza
powinny mieć  świadomość,  że  ich  praca może trwać do 30 września  i  do  tego czasu powinny być
dyspozycyjne w takim stopniu, aby mogły należycie wywiązać się ze swych obowiązków. Zgłoszenia osób
do pełnienia funkcji rachmistrza spisowego będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz do
dnia 16 lutego 2021 r. do godz. 17:00.

Zaplanowany na 2021 rok Narodowy Spis Powszechny Ludności  i  Mieszkań będzie realizowany przy
użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Obowiązkiem spisowym będą objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i osoby przebywające czasowo w
mieszkaniach,  budynkach  i  innych  zamieszkanych  pomieszczeniach  nie  będących  mieszkaniami,  jak
również osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Spisane zostaną mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego  zakwaterowania  i  inne  zamieszkane  pomieszczenia,  nie  będące  mieszkaniami.  Forma
przeprowadzenia  spisu ?  z  użyciem interaktywnego formularza spisowego oznacza,  że  trzeba będzie
samodzielnie wypełnić ankietę. W przypadku problemów z dokonaniem samospisu internetowego, pomocy
udzielą rachmistrzowie spisowi.

Do ich zadań należeć będzie: przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności
od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z zainstalowaną
aplikacją  formularzową  do  spisu.  W  sytuacjach  awaryjnych,  np.  w  przypadku  rezygnacji  z  pracy,
zachorowania  itp.  okoliczności  lub  gdy  dochowanie  terminu  realizacji  spisu  będzie  zagrożone,
rachmistrzowie  będą  przejmować  też  zadania  innych  rachmistrzów.

Poniżej publikujemy ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów
spisowych.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz w zakładce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, gdzie będziemy publikować
wszelkie przydatne i aktualne informacje.

Gminne Biuro Spisowe w Siewierzu
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