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Od 1 czerwca wszyscy 
urzędnicy w czwartki będą 
pracowali do 17.30, a nie jak 
było to tej pory do 15.30. 

P roponujemy mieszkań-
com zmianę godzin pracy 

urzędu od poniedziałku do śro-
dy w godzinach 7.30 do 15.30, 
w czwartek od 7.30 do 17.30, 
a w piątek od 7.30 do 13.30. Wy-
dłużając czas pracy w czwar-
tek chcemy umożliwić dostęp 
do wszystkich usług i skrócić 

czas obsługi klienta. Zmiany zo-
staną wprowadzone na trzymie-
sięczny okres próbny.

Obecnie urząd pracuje 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 do 15.30. We wtor-
ki i czwartki są tzw. dyżury wy-

działowe do godziny 17.00, które 
pełni tylko jedna osoba z dane-
go wydziału, przez co możliwość 
załatwienia wszystkich spraw 
jest ograniczona. Takie rozwią-
zanie nie spełnia wszystkich 
oczekiwań mieszkańców miasta.

Podobne zmiany wprowa-
dziły już m.in. Katowice, gdzie 
urzędnicy w środy kończą pra-
cę o 13.00, a w czwartek i pią-
tek o 17.00. W Rudzie Śląskiej 
i Siemianowicach Śląskich – 
w piątek urzędnicy pracują 

od 8.00 do 14.00 ale w czwart-
ki rudzki urząd jest czynny 
do godziny 18.00 i a w Siemia-
nowicach Śl. w poniedziałek 
dzień pracy urzędnika zaczy-
na się o 7.00 a kończy o 17.00. 
 EG

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Zmiana godzin pracy urzędu

Już około 5300 
tyskich mieszkań 

odwiedzili 
rachmistrzowie 

w ramach 
Narodowego spisu 

powszechNego 
ludNości i mieszkań. 

do końca czerwca 
zapukaJą Jeszcze 

do 3200 drzwi. 
to mieszkaNia 
obJęte spisem 

reprezeNtacyJNym, 
któremu podlega 
20 proc. ludNości 

w polsce. 
pozostałych 
dotyczy spis 

pełNy – badaNie 
krótsze, którego 
możemy dokoNać 

samodzielNie, przez 
iNterNet.

Spis ludności i mieszkań, po-
dobnie jak spis rolny, jest ba-

daniem obowiązkowym, reali-
zowanym w oparciu o ustawy 
o spisach. Każdy z nas, jeżeli zosta-
nie odwiedzony przez rachmistrza, 
ma nałożony przez ustawę obowią-
zek udzielenia mu wymaganych 
informacji. – Nie należy się jed-
nak obawiać, że dane, które poda-
my rachmistrzowi, zostaną potem 
przekazane innym instytucjom – 
mówi Wieńczysława Garbarczyk 
– Tur Z-ca Gminnego Komisarza 
Spisowego w Tychach. – Podlega-
ją one szczególnej ochronie, są one 
przeznaczone wyłącznie dla Głów-
nego Urzędu Statystycznego, mogą 
być wykorzystane tylko do opra-
cowań i analiz statystycznych. Za-
bronione jest wykorzystywanie in-
dywidualnych danych osobowych 
do innych celów.

Spis powszechny to przed-
sięwzięcie na ogromną skalę, an-
gażujące zarówno instytucje pań-
stwowe, jak i obywateli. Wyniki 
spisu mają odpowiedzieć na py-
tania o nas samych jako narodzie; 
ilu nas jest, kim jesteśmy i jak ży-
jemy. W Tychach pracuje 61 rach-
mistrzów, którzy obecnie prze-
prowadzają spis reprezentacyjny, 
którym objęte jest 20 procent spo-
łeczeństwa. Jest to badanie roz-
szerzone, którego uczestnicy mu-
szą odpowiedzieć na szereg pytań 
o sytuację społeczną i ekonomicz-

ną (np. o źródło utrzymania). Po-
zostałe osoby objęte są spisem peł-
nym, który jest krótszy i zawiera 
tylko kilka podstawowych pytań, 
np. o czas zamieszkiwania pod 
obecnym adresem, stan cywil-
ny, narodowość i obywatelstwo 
czy język, jakim posługujemy się 
na co dzień.

– Rachmistrz nie przyjdzie 
do każdego mieszkania – mówi 
Wieńczysława Garbarczyk – Tur. – 
Jeżeli nasze mieszkanie nie zostało 
wylosowane do badania reprezen-
tacyjnego, to pozostaje w badaniu 
pełnym. A tego badania każda oso-
ba może dokonać w ramach samo-
spisu internetowego. Formularz 
jest dostępny na stronie www.spis.
gov.pl (do 16 czerwca), a wypełnie-
nie go zajmuje najwyżej kilka mi-
nut.

Jeżeli jednak nie spiszemy się 
przez internet, wtedy urząd sta-
tystyczny zaczerpnie informacje 
o nas z rejestrów publicznych, pro-
wadzonych przez różne instytu-
cje państwowe, jak np. ewidencja 
ludności w urzędzie gminy, urząd 
skarbowy, urząd pracy, ZUS. – Je-
żeli te informacje będą niewystar-
czające dla urzędu statystycznego, 
mogą skontaktować się z nami an-
kieterzy telefoniczni. Może się też 
zdarzyć, że do 30 czerwca zapuka 
do nas rachmistrz, aby uzupełnić te 
informacje – mówi Aleksander Ka-
pała z Gminnego Biura Spisowego 
w Tychach. – Jednak nie z każdym 
skontaktuje się rachmistrz lub an-
kieter.

Spis reprezentacyjny na tere-
nie Tychów został już zrealizowany 
w 63 procentach. – Ten procento-
wy wskaźnik byłby jeszcze wyższy, 
gdyby rachmistrze nie napotykali 
na trudności – mówi Wieńczysła-
wa Garbarczyk – Tur. – Zdarza się, 

że rachmistrz wielokrotnie odwie-
dza mieszkanie, pozostawia kart-
kę z numerem telefonu i prośbą 
o kontakt, pomimo tego prośba 
pozostaje bez odzewu. Nie można 
zastać lokatorów mieszkania lub 
unikają oni kontaktu. Trudno jed-
noznacznie powiedzieć czy odbiór 
spisu jest pozytywny czy negatyw-
ny. Zdarza się, że rachmistrzowie 
przyjmowani są bardzo serdecznie, 
są też wypadki, że traktuje się ich 

mniej uprzejmie. Chciałabym bar-
dzo gorąco zaapelować do tyszan 
o życzliwe przyjęcie rachmistrzów.

Musimy pamiętać, że udział 
w spisie jest naszym obowiązkiem, 
wynikającym z ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym. – 
Osoby wytypowane do spisu re-
prezentacyjnego mają obowiązek 
wziąć w nim udział i odpowiadać 
na pytania rzetelnie, wyczerpu-
jąco i zgodnie z prawdą – mówi 
Aleksander Kapała. – Badanie za-
wiera także pytania fakultatywne, 
na które nie trzeba udzielać odpo-
wiedzi. Na zasadzie dobrowolno-
ści udzielamy odpowiedzi na pyta-
nia np. o pozostawanie w związku 
nieformalnym, o przynależność 
wyznaniową, liczbę urodzonych 
dzieci czy planów prokreacyjnych. 
Rachmistrz każdorazowo informu-
je, na które pytania odpowiadamy 
dobrowolnie. Natomiast na pozo-
stałe pytania, badany musi odpo-
wiedzieć. Za odmowę odpowiedzi 
grozi grzywna. Z taką karą mogą 
liczyć się również osoby, które upo-
rczywie unikają rachmistrza.

Rachmistrzów obowiązu-
je tzw. tajemnica spisowa, co zna-
czy, że nie wolno im ujawniać ni-
komu uzyskanych w ramach spisu 
informacji. Składają oni przysięgę 
o przestrzeganiu tajemnicy i w ra-

zie jej naruszenia, ponoszą odpo-
wiedzialność prawną.

– Uzyskane od nas dane rach-
mistrz wprowadza do urządzenia 
elektronicznego, z którego zni-
kają one natychmiast po przesła-
niu do Głównego Urzędu Staty-
stycznego, czyli zaraz po wyjściu 
z mieszkania – wyjaśnia Aleksan-
der Kapała. – Ponadto, wszystkie 

dane, które nas identyfikują, czy 
nazwisko, adres, pesel czy numer 
telefonu, w przeciągu dwóch lat 
zostaną w sposób trwały usunięte 
z bazy danych narodowego spisu 
powszechnego – dodaje Wieńczy-
sława Garbarczyk – Tur. – Pozosta-
ną tylko informacje statystyczne, 
mówiące o nas jako o społeczeń-
stwie. Sylwia witman

Czas się spisać!

Co chcemy wiedzieć o spisie?

Oto kilka najczęściej pojawiających 
się pytań, wraz z odpowiedziami.

Jak zidentyfikować rachmistrza?
Rachmistrz posiada legitymację, które za-
wiera następujące dane: nr legitymacji, 
imię i nazwisko, teren działania (gmina), 
okres ważności, podpis i pieczątka dyrek-
tora urzędu statystycznego, pieczęć urzędu 
statystycznego, zdjęcie i podpis posiadacza 
legitymacji, logo Centralnego Biura Spiso-
wego. Legitymacja jest ważna z dowodem 
osobistym.
Dane rachmistrza można też potwierdzić 
dzwoniąc pod numer 800 800 800 (bezpłat-
ny z telefonów stacjonarnych) lub (22) 44 
44 777 (dla połączeń z telefonów komórko-
wych płatny zgodnie z cennikiem operato-
ra).

Kiedy odwiedzi mnie rachmistrz?
To zależy od rodzaju badania. Jeżeli miesz-
kanie jest objęte spisem reprezentacyjnym, 
rachmistrz odwiedzi nas do dnia 30 czerw-
ca 2011 r.
Jeżeli bierzemy udział w spisie pełnym:
– Jeśli spisujemy się przez internet i wy-
pełnimy wszystkie wymagane pola, wizyta 
rachmistrza najprawdopodobniej nie bę-
dzie potrzebna.
– Jeżeli natomiast rozpoczęliśmy spis w in-
ternecie, ale w terminie do 14 dni go nie 

ukończyliśmy, wtedy również może od-
wiedzić nas rachmistrz lub zadzwoni an-
kieter w celu uzupełnienia brakujących 
danych.
– Wizyty rachmistrza lub telefonu ankie-
tera w terminie do 30 czerwca możemy 
spodziewać się też w przypadku, jeżeli nie 
spisywaliśmy się przez internet, a dane po-
zyskane ze źródeł administracyjnych nie są 
wystarczające dla Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

wyjeżdżamy 1 czerwca – co zrobić, 
żeby się spisać?
W takim przypadku można samodziel-
nie wypełnić ankietę na stronie interneto-
wej www.spis.gov.pl (tylko do 16 czerwca). 
W przypadku braku dostępu do interne-
tu, możemy zgłosić się do Gminnego Biu-
ra Spisowego w Urzędzie Miasta Tychy, V 
piętro, pokój 502 – 504. Tam zostanie nam 
udostępniony komputer z dostępem do in-
ternetu, możemy też liczyć na pomoc pra-
cowników biura.
W Gminnym Biurze Spisowym możemy 
też sprawdzić jakim badaniem jesteśmy ob-
jęci. Jeżeli jest to badanie reprezentacyjne, 
istnieje możliwość umówienia wizyty rach-
mistrza.

Czy mam prawo odmówić udziału 
w spisie?

Nie. Każdy ma obowiązek udzielenia 
odpowiedzi w spisie. Wynika to z usta-
wy o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2011 r. Odmowa 
udzielenia odpowiedzi lub udzielenie 
odpowiedzi niezgodnych ze stanem fak-
tycznym pociągają za sobą skutki praw-
ne.
Jeżeli rachmistrz przyjdzie w nieodpowied-
nim dla nas momencie, mamy prawo umó-
wić się z nim na inny termin. Osoby, które 
nie chcą odpowiadać na pytania rachmi-
strzowi, mogą skorzystać z samospisu in-
ternetowego.

Czy przez internet mogę spisać tyl-
ko siebie czy również inne osoby, 
np. dzieci?
W badaniu pełnym (formularz krótki) re-
spondent wybiera swoją ankietę osobową 
(wraz z formularzem identyfikacyjnym), 
ma też możliwość spisania osób małolet-
nich mieszkających w tym samym mieszka-
niu. Dla nich nie wypełnia się formularza 
identyfikacyjnego.
Badanie reprezentacyjne (formularz dłu-
gi) dotyczy osób przebywających w danym 
mieszkaniu. W tym przypadku respondent 
wypełnia formularz identyfikacyjny oraz 
spisuje wszystkich członków rodziny, okre-
śla relacje między nimi oraz spisuje ankietę 
mieszkaniową.

Ewa turlEwiCZ, Sekre-
tarz miasta: Dlaczego war-
to się spisać?
– uważam, że udział 
w narodowym Spisie Po-
wszechnym leży w inte-
resie każdego z nas. in-
formacje zebrane podczas 
spisu pomogą ustalić sy-
tuację demograficzną na-
szego regionu jak i Polski, 
określą faktyczną sytuację 
naszych gospodarstw do-
mowych, ujawnią źródła 
utrzymania, poziom bezro-
bocia czy zakres emigracji. 
to niezwykle ważne infor-
macje, zarówno na pozio-
mie kraju jak i regionu! 
w oparciu o zebrane dane 
planowane będą przyszłe 
działania administracyj-
ne, dlatego tak ważne jest 

rzetelne i uczciwe podej-
ście do spisu. wypełnienie 
formularza internetowego, 
przyjęcie rachmistrza lub 
udzielenie informacji an-
kieterom pomoże określić 
faktyczny stan państwa 
polskiego i umożliwi ocenę 
zmian w warunkach ży-
cia Polaków, jakie dokona-
ły się od czasu wcześniej-
szych spisów.
Zachęcam tyszan, by nie 
zwlekali i wzięli udział 
w spisie powszechnym. Sa-
mospis internetowy trwa 
kilka minut. termin i miej-
sce spotkania z rachmi-
strzem zależy od nas. wy-
niki tego spisu zadecydują 
o przyszłych kierunkach 
rozwoju zarówno kraju jak 
i naszego regionu.


