Warszawa, 05.07.2021 r.

Pracownicy Samorządowi z Rodzinami
z województwa mazowieckiego

Przeszliśmy już półmetek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), możemy więc
pokusić się o pierwsze wnioski z jego dotychczasowego przebiegu. Nasze województwo na tle innych wypada dobrze
– utrzymujemy się w pierwszej trójce pod względem odsetka spisanych osób. Wciąż jednak z obowiązku spisowego
wywiązał się dopiero 40% mieszkańców Mazowsza. Szczególnie martwi nas to w kontekście późniejszej dostępności
szczegółowych wyników spisu na poziomie gmin i powiatów.
Od wyników spisowych zależeć będzie przyszłość naszych miast i wsi. Na ich podstawie w kolejnych latach
podejmowane będą decyzje czy powstaną żłobki, przedszkola i szkoły dla naszych dzieci i wnuków, czy będą
budowane drogi potrzebne, by dotrzeć do pracy, czy będzie zapewniona odpowiednia opieka lekarska, zwłaszcza
z myślą o naszych najstarszych mieszkańcach. Kompletność danych NSP 2021 będzie miała wpływ na rozwój całego
Mazowsza, dlatego niezależnie od miejsca zamieszkania i zatrudnienia zachęcamy Państwa – jeśli jeszcze tego
Państwo nie zrobili – zarówno do udziału w spisie, jak i aktywnej promocji NSP 2021 wśród bliskich, znajomych oraz
mieszkańców.
Bardzo ważne jest, aby udzielali Państwo rzetelnych i prawdziwych informacji. Jako Pracownicy Samorządowi są
Państwo wiarygodnym źródłem informacji dla innych - warto ten autorytet dobrze wykorzystywać i dementować
fałszywy przekaz, który niestety pojawia się w Internecie i w innych niesprawdzonych źródłach. Jeśli spotkają
Państwo kogoś, kto boi się udziału w spisie, prosimy wyraźnie zakomunikować, że to NIE JEST to żadna inwigilacja,
sprawdzanie majątku czy pretekst do wprowadzenia nowych podatków.
Osoby niezdecydowane warto też zachęcać do sprawdzania prawdziwych i aktualnych informacji o spisie
dostępnych na:
- stronie internetowej https://spis.gov.pl/,
- kontach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Warszawie w serwisach Facebook i Twitter
(https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywWarszawie oraz https://twitter.com/Warszawa_STAT?lang=pl).
Znajdziemy tu wszystkie informacje dotyczące terminów, samospisu internetowego, spisu przez telefon
oraz rachmistrzów. Pomocą służy też infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.
Zachęcam Państwa do zwrócenia uwagi na starsze osoby z rodziny bądź sąsiedztwa. Warto zaoferować im pomoc:
zaprosić do Gminnego Punktu Spisowego, bądź namówić na spis przez telefon (nr 22 279 99 99), żeby nie musiały
czekać na rachmistrza.
Jako Pracownicy Samorządowi zdajecie sobie Państwo z pewnością sprawę, jak ważne dla przyszłości Państwa gmin
i miast będą wyniki spisowe. Kompletność i jakość danych będzie też miała bezpośrednie przełożenie na Państwa
zawodową skuteczność i satysfakcję. Będą przecież Państwo wielokrotnie wykorzystywać dane z NSP 2021 w swojej
pracy.
Dlatego dziękując za Państwa dotychczasowe wsparcie, serdecznie proszę o zaangażowanie się w propagowanie
wśród mieszkańców potrzeby udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 oraz korzyści
z tego płynących dla naszych gmin, miast, rodzin i nas wszystkich.
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