PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU
SPISANIA SIĘ W NSP 2021
Metody przeprowadzenia spisu
1. Samospis internetowy
Realizowany jest na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych
w interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS – kliknij, aby
przejść na stronę.
Do formularza spisowego zalogowanie możliwe jest:
1. Poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (Login.gov.pl: profil
zaufany, bankowość elektroniczna)
2. Przy użyciu numeru PESEL i nazwiska panieńskiego matki
3. Specjalnie nadanego hasła w przypadku osób nieposiadających numeru
PESEL.
Cudzoziemcy nieposiadający numeru pesel muszą podać adres e-mail i zdefiniować
hasło dostępu do konta. Na adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego
otwarcie będzie wymagane do aktywacji konta.
Osoby posiadające już konto/ po pierwszym zalogowaniu/ mogą logować się
wielokrotnie, podając e-mail oraz hasło. Samospis jest możliwy przez 14 dni od
pierwszego zalogowania. W przypadku problemów z dostępem do konta konieczny
jest kontakt z Infolinią spisową 22 279 99 99.
2. Osoby bez dostępu do internetu, mogą:
a. zadzwonić na numer Infolinii - tel. 22 279 99 99
•

wybrać 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, następnie
wprowadzić kod pocztowy swojej miejscowości w postaci pięciu cyfr bez
kreski (w przypadku Tuliszkowa 62740).

A następnie
•
•

Wybrać 1 – Spisz się przez telefon lub
Wybrać 2 – Pomoc i informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

b. przyjść do punktu spisowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie po
wcześniejszym umówieniu terminu spisania się, gdzie z pomocą przeszkolonego
pracownika można dokonać spisu
Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie Plac Powstańców
Styczniowych 1863r. nr 1, pok. Nr 7

Umów się na wizytę, dzwoniąc w dni powszednie na nr tel. 63 279 17 61
Punkt spisowy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
Ważne! Wizyta może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu!
Uwaga! Prosimy o korzystanie z punktu spisowego jedynie w wyjątkowych
sytuacjach, gdy spisanie w inny sposób nie jest możliwe.
3. Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio
Z osobami które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się telefonicznie
rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu
telefonicznego.
Uwaga! Rachmistrzowie spisowi dzwonią wyłącznie z numerów telefonu: 22 279 99
99 lub 22 82 88 888

