Gminne Biuro Spisowe w Cielądzu informuje, że od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są:
1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, a także osoby fizyczne niemające
miejsca zamieszkania;
2) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.
Obowiązkową metodą przekazania danych jest samospis internetowy z poziomu strony internetowej
https://spis.gov.pl
Samospisu można również dokonać w dowolnym urzędzie gminy, na przygotowanych
do tego celu stanowiskach z komputerami. Przy spisie w urzędzie, można także skorzystać z pomocy
Gminnego Biura Spisowego.
W Cielądzu stanowisko do samospisu znajduje się w Sali konferencyjnej nr 5
Respondent może także skorzystać z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię
spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.
Każda osoba, która zakończy poprawnie samo-spis będzie mogła wziąć udział w LOTERII SPISOWEJ
(loteria.spis.gov.pl), w której nagrodami są samochody osobowe oraz bony pieniężne.
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet, ani przez infolinię, skontaktuje się rachmistrz aby
przeprowadzić spis telefonicznie lub bezpośrednio. Metoda bezpośrednia nie będzie realizowana do
odwołania z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. W naszej gminie spis realizowany będzie przez

dwóch rachmistrzów: Panią Kingę i Panią Karolinę. Niezależnie wymienionych osób mogą się z
Państwem kontaktować także pracownicy statystyki publicznej.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. i będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub
22 279 99 99. Prosimy o odbieranie telefonów.
Tożsamość rachmistrza spisowego można zweryfikować przez kontakt z infolinią spisową GUS 22 279
99 99 lub w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl.
Zebrane podczas spisu dane osobowe są prawnie chronione – polegają tajemnicy statystycznej.
Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronach internetowych spis.gov.pl lub
www.cieladz.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym.
W sprawach trwającego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. członkowie Gminnego
Biura Spisowego pełnią dyżury codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od
8:00 do 16:00

