
URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

uł. Piaseczyńska 77, 05-52 O Konstancin-Jeziorna
tel.224842300,224842310

Konstancin-Jeziorna, 17 czerwca 2021 r.

SE. 504.27.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie przypominam, że w dniach 1 kwietnia—30 września br. na terenie całego
kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP
2021). Obejmuje on wszystkie osoby i mieszkania w kraju. Uzyskane podczas spisu
informacje pozwolą poznać sytuację mieszkańców w kontekście rodziny, pracy,
wykształcenia oraz sytuacji mieszkaniowej. Zachęcam Państwa do udziału w nim. Możecie
w ten sposób dać przykład dzieciom, jak wypełnić obowiązek spisania się. Taka okazja trafa
się raz na 10 lat. Najlepiej zrobić to całą rodziną przez Internet.

W maju swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. W trosce o wspólne zdrowie,
realizują teraz wyłącznie wywiady telefoniczne i nikt nie powinien niepokoić Państwa
w domu. Każdego dzwoniącego rachmistrza łatwo rozpoznać po numerze telefonu 22 828 88
88. Jeśli rachmistrz zadzwoni, nie można mu odmówić rozmowy.

Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, również dla Waszych
dzieci. Proszę o nich pamiętać w trakcie wypełniania formularza. Jeśli nie chcą Państwo
czekać na telefon rachmistrza — warto się spisać samodzielnie przez Internet na stronie
spis.goy.pl lub telefonicznie pod numerem 22 279 99 99.

Byłbym niezmiernie wdzięczny za rozpowszechnianie aktualnych informacji o spisie
wśród Państwa rodzin i znajomych. Szczególnie mocno zachęcam do rozpowszechniania tej
wiedzy wśród osób starszych, narażonych na różnego rodzaju oszustwa. Najbezpieczniej dla
nich będzie się spisać z własnej inicjatywy: przez Internet (w domu lub Urzędzie Miasta
i Gminy), telefonicznie (nr 22 279 99 99) oraz za pośrednictwem sprawdzonego rachmistrza.
O pomoc w spisaniu można poprosić członka rodziny lub inną bliską osobę.

Ponadto, w dniach 21—24 czerwca 2021 r., gmina Konstancin-Jeziorna planuje akcję
„Spisz się w urzędzie”, podczas której w godz. 15.00—19.00 członkowie Gminnego Biura
Spisowego będą pomagać w wypełnianiu formularza spisowego.

Zachęcam też do śledzenia i udostępniania na Państwa kontach społecznościowych
informacji na temat NSP 2021 zamieszczanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
w serwisach Facebook i Twitter.
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