
42 NIEDZIELA NR 17 • 24 kwIEtNIA 2011

podstawowe wiadomości 

SpiS powSzechny 2011
Witold Iwańczak

n arodowy Spis Powszechny 
już trwa. Tzw. obiekty zbio-
rowego zakwaterowania będą 

spisywane od 4 maja do 15 czerwca br. 
Ankieterzy pracę w terenie rozpoczęli 
8 kwietnia (do 30 czerwca), natomiast 
już w połowie marca w Żarkach poja-
wił się mężczyzna podający się za 
rachmistrza spisowego. Oszuści dzia-
łali już w Kaliszu i w Nowym Sączu. 
Poza tym autentyczny ankieter może 
mieć drugi cel wizyty u ankietowa-
nego. Co powinniśmy zrobić, jak się 
zachować? 

Po czym poznać rachmistrza
Każdy rachmistrz ma legitymację, która 
jest ważna tylko łącznie z dowodem 
osobistym. Na tej legitymacji znajdu-
ją się następujące informacje: okres 
jej ważności, imię, nazwisko i zdjęcie 
ankietera, pieczęć i podpis dyrektora 
oddziału GUS oraz logo Centralnego 
Biura Spisowego. Rachmistrza można 
zweryfikować także przez telefon –  
800-800-800 z telefonów stacjo-
narnych (połączenie bezpłatne) lub  

(22) 444-47-77 z telefonów komórko-
wych (cena połączenia zgodnie z cenni-
kiem operatora). Pod te numery telefonu 
można też dzwonić z wszelkimi innymi 
pytaniami dotyczącymi spisu. Rachmis- 
trzom GUS nie wolno sprawdzać doku-
mentów, chodzić po mieszkaniu i pytać 
o dochody. Mamy prawo nie wpuścić 
rachmistrza do mieszkania i rozmawiać 
z nim np. na ławce przed domem czy na 
klatce schodowej. Uniknąć odpowiedzi 
się nie da – spis jest obowiązkowy. 
Jeśli odmówimy udzielenia informa-
cji – zapłacimy grzywnę.

Wizyty rachmistrza można jednak 
uniknąć, jeśli spisu dokonamy sami 
przez Internet. Od domowej wizyty 
rachmistrza „wybawić” nas może rów-
nież telefon od ankieterów z centrum 
obsługi telefonicznej, ale tylko wtedy, 
gdy rachmistrz będzie miał problemy 
z dotarciem do naszego mieszkania 
bądź nas w nim nie zastanie. Ankie-
terzy będą dzwonić na telefony sta-
cjonarne lub komórkowe. Na potrzeby 
spisu GUS otrzyma je od operatorów 
sieci.

Można przez Internet
Samospis internetowy w ramach 
Narodowego Spisu Powszechnego 
2011 jest możliwy od 1 kwietnia do 
16 czerwca br. – dopóki nie odwiedzi 
nas ankieter, mamy czas na dokonanie 
spisu drogą elektroniczną. Samospisu 
mogą dokonać osoby, które ukończyły 
16. rok życia, natomiast dane dotyczą-
ce osób małoletnich przekazują osoby 
pełnoletnie wspólnie z nimi zamiesz-
kałe. Chcąc zalogować się do aplikacji, 
by wypełnić formularz, należy podać 
numer PeSel oraz hasło, które przy 
pierwszym logowaniu należy zde-
finiować. Nie trzeba więc wypełniać 
pól „PeSel” i „hasło”, wystarczy tylko 
kliknąć w formularz identyfikacyjny 
i wypełnić go. Warto wiedzieć, że wypeł-
niając formularz, osoby mające NIP 
muszą podać numer identyfikacji podat-
kowej i nie mają możliwości w zamian 
podać miejsca urodzenia oraz nazwiska 
rodowego matki. Ta ewentualność jest 
przygotowana tylko dla osób, które jesz-
cze nie mają numeru NIP. Na wypełniony 
formularz użytkownik może logować się 
wielokrotnie, by uzupełniać dane, a ich 
stan będzie każdorazowo zapamiętywa-
ny. Warto jednak wiedzieć, że po upływie 
14 dni od pierwszego logowania dane 
do logowania tracą ważność i jeśli spis 
był niepełny, zostanie dokończony drogą 
telefoniczną lub przez rachmistrza.

Ostatnio trochę zamieszania wywo-
łała publikacja w „Gazecie Wyborczej” 
z 4 kwietnia o możliwości „włamania 
się” do spisu GUS. Oczywiście, pojawiła 
się pewna „luka”, ale natychmiast zosta-
ła poprawiona. Zresztą jakikolwiek błąd 
w funkcjonowaniu aplikacji GUS jest 
problemem tylko urzędu. Rachmistrze 
spisowi też będą się łączyć internetowo 
z tą samą aplikacją podczas spisywania 
i nie będą wypełniać wielostronicowych 
papierowych płacht. Dlatego zachęcam 
wszystkich do dokonania spisu przez 
Internet. Apeluję nawet – a może szcze-
gólnie – do osób starszych i samotnych, 
które nie mają komputera, by zwróciły 
się o pomoc w tej sprawie do kogoś blis- 
kiego, zaufanego.

Jak się spisać
Aby się spisać, wystarczy w przeglą-
darce internetowej wpisać adres: http://
form.spis.gov.pl/i rozpocząć wypeł-
nianie formularza – bądź wcześniej 
przećwiczyć sobie wykonywane tam 
działania na formularzu demonstra-
cyjnym. Na tej stronie są też instruk-
cje w formacie PDF (można je sobie 

wydrukować), jak wypełniać formularz 
badania pełnego (tylko kilka podstawo-
wych pytań – potrzeba na to ok. 5 min) 
oraz badania reprezentacyjnego. Przy 
tym drugim napotykamy na ogromną 
liczbę pytań, jest to bowiem badanie 
znacznie obszerniejsze, bazujące na 
wybranym przez GUS adresie (nie oso-
bie). Taki formularz musi wypełniać 
jedna osoba dla wszystkich zameldo-
wanych pod danym adresem. Od razu  
uprzedzam, że przy tym badaniu naj-
lepiej, gdy wypełnia go właściciel lub 
główny najemca, gdyż inna osoba może 
mieć trudności nawet z zalogowaniem 
się do systemu (może wyskoczyć błąd 
identyfikacji danych!). Proszę więc 
nie przerażać się, gdy taki błąd 
pojawi się na ekranie. Przed zatele-
fonowaniem do GUS proponuję, by 
spróbował zalogować się główny 
najemca lokalu – bo może się okazać, 
że właśnie to mieszkanie zostało 
wybrane do obszerniejszych badań. 
Przy tym badaniu trzeba wykonać kilka 
kroków, począwszy od pytań o samo 
mieszkanie i konieczność wpisania 
wszystkich osób tam zameldowanych. 
Zwrócę szczególną uwagę na krok 3., 
w którym to trzeba właśnie wypełnić 
indywidualne formularze dla wszyst-
kich osób oddzielnie. Trzeba zaznaczyć 
jedną osobę i lewym klawiszem myszki 
kliknąć w pole „Formularz”, wypełnić 
go i ponowić operację dla pozostałych 
osób. Za każdym razem trzeba zapi-
sać wpisane dane, zaznaczając ikonkę 
przedstawiającą dyskietkę. W trakcie 
wypełniania potężnego formularza 
indywidualnego napotkamy na pyta-
nie o zawód (musimy wybrać spośród 
8054 możliwości) oraz o rodzaj dzia-
łalności zakładu pracy (14 505 możli- 
wości). Niestety, musimy tu dokonać 
wyboru jednej z przygotowanych przez 
GUS możliwości. Aby przy tych punk-
tach nie stracić cierpliwości, proponuję 
nie klikać w ikonkę wyboru znajdującą 
się z prawej strony szarego pola, tylko 
w samo to pole i wpisać swój zawód 
bądź działalność zakładu, a wówczas 
pojawi się na ekranie okienko z mniej-
szą liczbą pozycji do wyboru. Przy roz-
szerzonym spisie pojawia się również 
pytanie o nasze wyznanie. Apeluję, 
by wszyscy chrześcijanie szczerze 
przyznali się do swej wiary, aby 
wyniki spisu w tym temacie nie były 
przekłamane przez naszą niechęć do 
odpowiadania na to pytanie. 

Skorzystajmy z Internetu i miejmy 
to już za sobą. qIII-
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