SPIS PRÓBNY W GMINIE JABŁONKA 1 – 30 kwietnia 2020 r.

„Liczymy się w gminie Jabłonka – próba generalna przed NSP 2021 – bezpiecznie i bez narażania
zdrowia mieszkańców”
Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16 wytypowanych gminach w Polsce odbywa się spis próbny przed
zaplanowanym na 2021 r. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Województwo
małopolskie w tym sprawdzianie reprezentują mieszkańcy gminy Jabłonka.
Spis próbny jest bezpieczny dla mieszkańców, ponieważ nie wymaga konieczności bezpośrednich
spotkań rachmistrzów z mieszkańcami, a z uwagi na pandemię koronawirusa odbywa się wyłącznie
w formie samospisu internetowego lub spisu telefonicznego. Od 1 kwietnia br. na stronie spis.gov.pl
działa specjalna aplikacja internetowa służąca do samospisu. Logowanie do aplikacji jest intuicyjne,
bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego posiadającego połączenie
z Internetem. Do aplikacji spisowej można się zalogować na trzy sposoby: z wykorzystaniem Profilu
Zaufanego i systemów informatycznych niektórych banków, za pomocą numeru PESEL lub za pomocą
kodu mieszkania, który mieszkańcy gminy Jabłonka otrzymali w Liście Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w kwietniu.
Spisowi podlegają wszystkie osoby stale i czasowo zamieszkałe na terenie gminy Jabłonka. Zliczane
są również mieszkania, budynki i inne zamieszkane pomieszczenia. Jedna osoba może spisać
wszystkie osoby w mieszkaniu. Osoby dorosłe muszą spisać dzieci i młodzież. Mieszkańcy podają dane
według stanu na dzień 31 marca 2020 r. na godzinę 24:00.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie jest wywiad telefoniczny, który rozpoczął się 8 kwietnia br.
Jeśli ktoś z mieszkańców gminy Jabłonka nie ma dostępu do Internetu lub też ze względu na
zaawansowany wiek lub stan zdrowia nie może wypełnić samodzielnie formularza internetowego
pomagają mu w tym rachmistrzowie telefoniczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Tożsamość rachmistrzów telefonicznych można potwierdzić za pośrednictwem infolinii spisowej
dostępnej pod numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 8.
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną
zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie zebrane przez respondentów dane są
objęte tajemnicą statystyczną, będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu
ujawnione.
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wójt Gminy Jabłonka, pracownicy Wojewódzkiego Biura
Spisowego oraz Gminnego Biura Spisowego proszą wszystkich mieszkańców gminy Jabłonka
o zrozumienie obowiązku ustawowego, solidarność, zaangażowanie i udział w spisie próbnym oraz
o upowszechnianie informacji o spisie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, bo liczy się każdy!

