
 

 

 
 
 
 

Szanowni Państwo, 

Liczymy się dla Polski, #liczysiękażdy

Mieszkań (NSP 2021), który rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku. 

lat, nie tylko w Polsce, ale także we wszystkich krajach Unii Europejskiej 

i wielu krajach świata. Wykonanie tego zadania w naszym kraju jest wyzwaniem dla resortu s

publicznej, ale także dla każdej jednostki terytorialnej czy organizacji, które są odpowiedzialne za 

kształtowanie i realizowanie polityk rozwojowych ukierunkowanych na poprawę poziomu i jakości życia 

ludności.  

W związku z potrzebą uzyskania wys

zadania, w tym między innymi działania promujące udział w Spisie i popularyzujące wiedzę o nim. Są to 

między innymi: dystrybucja ulotek, plakatów i banerów reklamowych 

w przestrzeni publicznej, publikowanie spotów, filmów i informacji w mediach tradycyjnych oraz 

w mediach społecznościowych, organizacja konkursów i zabaw spisowych, współpraca z wszystkimi 

gminami w województwie opolskim i licznymi instytucjami. 

Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań promujących NSP 2021 poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej 

materiałów promocyjnych. 

Będzie to dla nas nieoceniona pomoc i możliwość dotarcia z id

województwa. 

W załączeniu przekazuję materiały 

dostępne są na stronie spis.gov.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań 

Magdaleną Gołczyk tel. 791 993 203.

 

#liczysiękażdy to hasła tegorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

, który rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku. Jest to przedsięwzięcie realizowane raz na 10 

lat, nie tylko w Polsce, ale także we wszystkich krajach Unii Europejskiej 

i wielu krajach świata. Wykonanie tego zadania w naszym kraju jest wyzwaniem dla resortu s

publicznej, ale także dla każdej jednostki terytorialnej czy organizacji, które są odpowiedzialne za 

kształtowanie i realizowanie polityk rozwojowych ukierunkowanych na poprawę poziomu i jakości życia 

W związku z potrzebą uzyskania wysokiej kompletności danych, Urząd Statystyczny w Opolu realizuje różne 

zadania, w tym między innymi działania promujące udział w Spisie i popularyzujące wiedzę o nim. Są to 

między innymi: dystrybucja ulotek, plakatów i banerów reklamowych 

licznej, publikowanie spotów, filmów i informacji w mediach tradycyjnych oraz 

w mediach społecznościowych, organizacja konkursów i zabaw spisowych, współpraca z wszystkimi 

gminami w województwie opolskim i licznymi instytucjami.  

uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań promujących NSP 2021 poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej 

Będzie to dla nas nieoceniona pomoc i możliwość dotarcia z ideą spisu do wielu mieszkańców naszego 

W załączeniu przekazuję materiały promujące NSP 2021. Szczegółowe informacje na temat NSP 2021 

dostępne są na stronie spis.gov.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt z Panią 

203. 
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