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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Obowiązkową metodą NSP 2021 jest samospis internetowy. Formularz dostępny jest na stronie
Internetowej GUS spis.gov.pl. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom
kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”.
poz: art-news

Trwa Narodowy Spis Powszechny 2021 - Nie spisałeś się
przez Internet lub telefon? Spodziewaj się rachmistrza!
Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września
br. Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go
wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu,
w domu lub gminnym punkcie spisowym.
poz: art-news
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Konkurs ,,Spisz się przez Internet" w ramach NSP 2021!
Od 12 lipca w dzienniku regionalnym Super Nowości startuje konkurs „Spisz się przez
Internet”. Wszyscy mieszkańcy Podkarpacia, którzy spiszą się przez Internet na
stronie spis.gov.pl, począwszy od 9 lipca, mogą wziąć udział w konkursie nagrodami.
poz: art-news

NSP 2021 -07.07.2021r.- ostatni dzień rejestracji kodów
w Loterii Spsiowej
Tylko do końca dzisiejszego dnia 07-07-2021 - OSTATNI RAZ można zarejestrować swój
indywidualny kod do szóstego oraz finałowego losowania Loterii. Przed nami dwa ostatnie
losowania loterii Narodowego Spisu Powszechnego. W najbliższy piątek tj. 9 lipca br. możesz
wygrać jedną z 240 kart przedpłaconych o wartości 1000 zł i 500 zł. A 14 lipca br. odbędzie się
losowanie finałowe, w którym możesz wygrać jeden z 16 samochodów osobowych.
poz: art-news
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NSP 2021 - Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi
rozpoczną wywiady bezpośrednie
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza? Rachmistrzowie skontaktują
się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani
nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
poz: art-news
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