
Spis Powszechny – jak się spisać? 

  

Trwa Narodowym Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest 

obowiązkowy dla każdego mieszkańca. Spis trwa do 30 września br. 

Udział w spisie można wziąć poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej GUS 

spis.gov.pl.   

  

Uruchomiono również specjalne miejsca spisowe: 

a) Gminne Biuro Spisowe - Łódź, Piotrkowska 113, 4 piętro, Biuro Strategii Miasta UMŁ, nr tel. 

(42) 638 41 00. 

b) Wojewódzkie Biuro Spisowe - Urząd Statystyczny w Łodzi - Łódź, Suwalska 29, nr tel. (42) 

683 91 00 lub (42) 683 91 01. 

c) Poniedziałki ze spisem na ul. Piotrkowskiej -  co poniedziałek od 15.06 – 30.08 br. na ul. 

Piotrkowskiej na wysokości Pasażu Schillera, znajduje się stoisko spisowe statystyki publicznej 

(Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021) czynne w godzinach 10.00-15.00 

d) Czwartki ze spisem przy Manufakturze - w każdy czwartek od 17.06 do 26.08 br., przed 

budynkiem Urzędu Miasta Łodzi na Bałutach ul. Zachodnia 47, znajduje się stoisko spisowe 

statystyki publicznej (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021) czynne w 

godzinach 10.00-15.00  

  

Można również, bez wychodzenia z domu, skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii 

spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku 

od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99. 

  

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub 

telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów. Rachmistrzowie będą 

dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 albo odwiedzać nas 

osobiście od 23 czerwca br. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić na stronie GUS lub na 

infolinii spisowej. 

  

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o dodatkowych możliwościach osobom 

zainteresowanym (m.in. krewnym, znajomym) a także zachęcamy do pomocy Państwa bliskim 

przy realizacji spisu. 

  

Jednocześnie przypominamy, że trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.  

Nabór trwa do wtorku, 29 czerwca br. Kandydatury można zgłaszać m. in. drogą mailową na 

wypełnionym formularzu. 

Ogłoszenie i formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

UMŁ: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-

mieszkan-w-2021-r-informacja-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-uzupelniajacym-

kandydatow-na-rachmistrzow-spisow-id41366/2021/6/15/ 

Rachmistrzowie wynagradzani są w zależności od liczby przeprowadzonych wywiadów. Stawka 

wynosi 6 zł brutto za każdą spisaną osobę. 
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