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Mi?o?nicy pi?ki no?nej wiedz?, ?e druga po?owa meczu jest znacznie wa?niejsza i bardziej emocjonuj?ca.
Podobnie jest z Narodowym Spisem Powszechnym Ludno?ci i Mieszka? 2021 (NSP 2021). Druga po?owa
NSP 2021 (lipiec-wrzesie?) b?dzie czasem bardzo intensywnych stara? o pe?ny stuprocentowy wynik.
Wci?? bowiem obowi?zku spisowego nie wype?ni?o niespe?na 60% mieszka?ców Mazowsza.
Na tle mieszka?ców kraju mamy pewne powody do zadowolenia z naszej postawy. Obowi?zek spisowy wype?ni?o
ponad 2 miliony mieszka?ców, a z odsetkiem spisanych osób na poziomie ponad 40%, Mazowsze zajmuje pozycj?
wicelidera – lepsze jest tylko znacznie mniejsze województwo opolskie. .
Najlepsze wyniki w ma?ych gminach
Na pocz?tku NSP 2021, gdy funkcjonowa? tylko samospis internetowy i telefoniczny, najbardziej aktywne by?y
du?e miasta oraz gminy z metropolii warszawskiej. Gdy prac? rozpocz?li rachmistrzowie, do walki o czo?owe
miejsca z powodzeniem w??czy?y si? mniejsze gminy. Na koniec czerwca pierwsz? najlepsz? trójk? Mazowsza
stanowi?y gminy wiejskie: M?ynarze (powiat makowski), gdzie spisa?o si? 83% mieszka?ców, Jab?onna Lacka
(powiat soko?owski) 82% oraz Czernice Borowe (powiat przasnyski) i Rzewnie (powiat makowski) po 76%.
W?ród du?ych miast Mazowsza zdecydowanie najlepszym wynikiem mo?e si? pochwali? Warszawa (44%). W tej
grupie – z wyj?tkiem stolicy – odsetek spisanych osób jest generalnie nieco ni?szy ni? ?rednia wojewódzka: w
Siedlcach by?o to 39%, w Radomiu i Ostro??ce 37%, za? w P?ocku 35%.

Samospis internetowy najpopularniejszy
Podstawow? i najpopularniejsz? metod? udzia?u jest samospis internetowy dost?pny na stronie https://spis.gov.pl/.
Nie powinno to dziwi?, bo jest to metoda obowi?zkowa, ale te? najwygodniejsza.
Z internetowej aplikacji spisowej skorzysta?o na Mazowszu ponad 1,5 mln mieszka?ców, czyli 70% spisanych
dotychczas osób. Najcz??ciej z tej metody korzystali mieszka?cy Z?bek, Lesznowoli i Warszawy (po oko?o 40%).
Niedoceniony samospis telefoniczny
Równolegle z samospisem internetowym dzia?a samospis telefoniczny za po?rednictwem infolinii statystycznej (nr
22 279 99 99). Cho? jest prawie tak samo wygodny jak aplikacja internetowa, to cieszy si? popularno?ci? g?ównie
w?ród osób starszych. W gronie spisanych osób t? metod? wybra?o 6% mieszka?ców Mazowsza.
Rachmistrzowie daj? rad?!
Wk?ad rachmistrzów w prace spisowe pozostaje niezwykle istotny, zw?aszcza w mniejszych gminach.
Pocz?tkowo rachmistrzowie kontaktowali si? tylko telefonicznie. Dzi?ki poprawie sytuacji epidemicznej od czerwca
trwaj? wywiady bezpo?rednie. Jak dot?d rachmistrzowie terenowi spisali ponad 23% mieszka?ców województwa
mazowieckiego. Oznacza to, ?e co pi?ty spisany jak dot?d mieszkaniec Mazowsza to efekt pracy rachmistrzów
terenowych. Najbardziej aktywni byli oni w gminach: Jab?onna Lacka – spisali tu 70% mieszka?ców, M?ynarze –
64% oraz Czernice Borowe i Rusinów – po 60%.
Gramy do ko?cowego gwizdka!
Ostatnie trzy miesi?ce NSP 2021 b?d? czasem wyt??onych stara? o ka?dy pojedynczy wype?niony formularz
spisowy. Osoby, które nie wype?ni?y obowi?zku spisowego, powinny to jak najszybciej nadrobi? pami?taj?c, ?e
bior?c udzia? w spisie maj? wp?yw na przysz?o?? swoj? i swoich bliskich. Dane spisowe b?d? bowiem
wykorzystywane przez kolejnych 10 lat m.in. przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie dróg, szkó?, przedszkoli,
bibliotek, dost?pno?ci do wielu us?ug publicznych, czy podziale ?rodków na lokalne inwestycje.
Je?li z kim? skontaktuje si? rachmistrz, nale?y si? zgodzi? na rozmow? i od razu spisa?. Pami?tajmy, ?e jego
podstawowym zadaniem jest udzielnie nam pomocy i wsparcia w wype?nianiu formularza. Nie warto czeka? z
udzia?em w spisie do ko?ca wrze?nia. Zrób to jak najszybciej i miej spokojne wakacje oraz poczucie dobrze
wype?nionego obowi?zku.
Dlatego nie czekaj – poczuj si? cz??ci? dru?yny „Mazowsze” i spisz si? ju? teraz!
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