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Pan Adam Roczniak
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie

Szanowny Panie Dyrektorze,
Od 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r., przeprowadzany co 10 lat
przez Główny Urząd Statystyczny. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zadania związane
z przeprowadzeniem spisu realizuje Urząd Statystyczny w Olsztynie.
Jest to olbrzymie przedsięwzięcie, ważne dla każdego z nas. Podczas spisu zbierane są informacje o ludności,
gospodarstwach domowych i warunkach mieszkaniowych. Co ważne – nie ma pytań o zarobki i dochody. To
z informacji ze spisu korzystają urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz wszyscy Polacy.
Uzyskane w spisie dane pozwolą prowadzić wiele działań, m.in. w zakresie krajowej polityki społecznej,
demograficznej i rodzinnej. Na ich podstawie przyznawane są też dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie
Europejskim.
Najdogodniejszym i bezpiecznym sposobem przekazania danych jest samodzielne spisanie się przez Internet, czyli
samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na
stronie Głównego Urzędu Statystycznego spis.gov.pl. Osoby, które chcą się spisać, a mają problemy z Internetem,
mogą zadzwonić na numer infolinii 22 279 99 99. Pod tym numerem można również uzyskać pomoc, odpowiedzi na
pytania oraz dodatkowe wyjaśnienia w sprawie spisu. W przypadku osób, które nie mogą dopełnić obowiązku
samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego, przy
czym realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. Dodatkowo
w każdym urzędzie miasta i gminy dostępne jest stanowisko komputerowe, gdzie można się spisać, z pomocą
pracownika gminy.
Co ważne – wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej
ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada
tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje
żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Oznacza to, że nikt nigdy nie uzyska danych osobowych
przekazanych w spisie.
Więcej informacji na temat spisu powszechnego można uzyskać na stronie internetowej https://spis.gov.pl
Również na tej stronie dostępna jest lista pytań, jakie będą zadawane w spisie: https://spis.gov.pl/lista-pytan-wnsp-2021/

W związku z przeprowadzanymi działaniami promocyjno-popularyzującymi, zwracamy się z serdeczną prośbą
o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o spisie wśród wszystkich pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie i podległych jednostek. Pragniemy również zaprosić do aktywnej współpracy
w upowszechnianiu tego wydarzenia wśród lokalnej społeczności polegającej m.in. na:
− upowszechnianie informacji na temat NSP i umieszczaniu przekierowania do strony spis.gov.pl we własnych
kanałach informacji i mediach społecznościowych;
− aktywności w mediach społecznościowych, polegającej na udostępnianiu na prywatnych kontach
społecznościowych postów Urzędu Statystycznego w Olsztynie promujących NSP 2021;
− zachęcaniu do udziału w spisie powszechnym poprzez samospis internetowy;
− zaangażowaniu we wsparcie starszych osób przy wypełnianiu samospisu;
− przekazywanie w najbliższym otoczeniu i lokalnej społeczności materiałów promocyjnych, ulotek oraz
plakatów promujących NSP 2021.
W załączeniu znajdują się wszelkie materiały graficzne, które mogą być będą pomocne w realizacji promocji.
Materiały promocyjne można również pobrać z dostępnych zasobów internetowych na stronach
https://olsztyn.stat.gov.pl/materialy-promocyjne-nsp-2021/
oraz https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/
Wszystkie działania promocyjne, o których mowa powyżej, są realizowane dobrowolnie. Podsumowaniem akcji
będzie przesłanie maila o zrealizowanych działaniach, zatytułowanego Promocja NSP2021 w terminie do:
30.06.2021 r. na adres: m.wilczopolska@stat.gov.pl
Do udziału może zgłosić się każdy pracownik zainteresowany podejmowaniem działań na rzecz promocji NSP 2021.
Na uczestników akcji czekają nagrody rzeczowe.

Z góry dziękuję za włączenie się w pomoc w rozpowszechnianiu informacji o spisie. Jednocześnie pragnę bardzo
serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie we wszystkich prowadzonych
działaniach. Życzę pomyślności i realizacji wszystkich zaplanowanych celów.
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