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Uzasadnienie 
 

 
1. Wprowadzenie 

1.1. W świetle dynamicznych zmian w życiu społeczno-gospodarczym kluczowe znaczenie ma pozyskiwanie 
obiektywnych informacji, pozwalających na efektywne podejmowanie decyzji na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Dane te stanowią zarówno punkt wyjścia dla planowania i realizacji polityk 
długookresowych, jak i umożliwiają bieżące ich monitorowanie a także skuteczne działanie ad-hoc, często 
w warunkach sytuacji kryzysowych. W chwili obecnej podstawowym fundamentem dla uzyskania 
niezbędnych danych statystycznych jest regularne przeprowadzanie masowego badania, którym jest spis 
powszechny. 

1.2. Spis powszechny to badanie statystyczne o unikalnym charakterze. Obejmuje swoim zakresem 
podmiotowym całą populację ludności  i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu 
powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.  
Zadanie organizacji spisów powszechnych zostało powierzone Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego 
w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, 
obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają 
charakter oficjalnych danych statystycznych oraz ustala organizację i tryb prowadzenia tych badań  
i zakres związanych z nimi obowiązków. W zakresie przepisów dotyczących spisów powszechnych 
ustanawia dwie istotne reguły. Ustawodawca w art. 9 ust. 1 tej ustawy zdecydował, że w przypadku 
przeprowadzania spisu powszechnego, w którym nakłada się obowiązek udzielania informacji na osoby 
fizyczne, konieczna jest odrębna ustawa. Tym samym przesądził o szczególnym znaczeniu i roli spisów 
powszechnych. Ponadto w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej zostały 
uregulowane ogólne zasady dotyczące rachmistrzów spisowych, w tym obowiązek informowania  
o zakresie i sposobie przeprowadzenia spisu powszechnego z udziałem rachmistrzów spisowych (art. 11) 
oraz obowiązek bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej, m.in. przez rachmistrzów 
spisowych (art. 12).  

Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski. 
Na całym świecie powszechne spisy ludności i mieszkań są podstawowym instrumentem gromadzenia 
informacji o sytuacji społecznej i demograficznej kraju. 
 
1.3. Aktami prawnymi regulującymi szerokie spektrum kwestii związanych z przeprowadzeniem 
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku, zwanego dalej „spisem powszechnym”, 
są: 

1) rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.  
w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14), zwane 
dalej „rozporządzeniem nr 763/2008”; 

2) rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących 
ich podziałów (Dz. Urz. L 78 z 23.3.2017, str. 13); 

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1) zwane dalej „rozporządzeniem nr 2016/679”, w zakresie zasad przetwarzania 
danych osobowych; 

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. 
w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot 
Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie 
ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Tekst mający 
znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (Dz. Urz. L 87 z 31.3.2009, str. 164), w zakresie zasad opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk oraz poufności informacji statystycznych; 

5) ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.); 
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6) oraz projektowana ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 r. 

Projektowana ustawa ma na celu dopełnienie zakreślonych powyżej ram prawnych, zgodnie  
z zasadami poprawnej legislacji i określenie zasad oraz podstawy rzetelnego, obiektywnego, 
profesjonalnego i niezależnego prowadzenia spisów powszechnych, których wyniki mają charakter 
oficjalnych danych statystycznych oraz ustalenie organizacji i trybu prowadzenia tych spisów 
i zakresu związanych z nimi obowiązków. Takie podejście jest zgodne z konstytucyjnymi standardami 
ochrony prawa do prywatności i poszanowania prawa jednostki do samookreślenia informacyjnego, 
podkreślanego w orzecznictwie i doktrynie, a tym samym jest odpowiedzią na zagadnienie pogodzenia 
konstytucyjnej ochrony praw i wolności człowieka oraz obywatela z obowiązkami statystyki publicznej, 
której zadaniem jest dostarczanie w interesie publicznym informacji o zachodzących zjawiskach 
demograficznych, społecznych i gospodarczych oraz stanie rozwoju społeczeństwa i państwa. Należy mieć 
na względzie, że nie jest zakazane zbieranie informacji, nawet bez wiedzy osoby, której te informacje 
dotyczą, jednak sposób i zakres pozyskiwanych informacji musi sprostać testowi "konieczności  
w demokratycznym państwie prawnym" (patrz: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012).  
Przedmiotowy projekt w tym zakresie został przygotowany w oparciu o dokonaną analizę obowiązków 
wynikających z rozporządzenia nr 763/2008 oraz konieczność zaspokojenia potrzeb krajowych pod kątem 
spełnienia przesłanek wskazanych w art. 51 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 
2011 r. sygn. akt K 33/08 wskazał, że prawidłowo funkcjonująca statystyka publiczna stanowi istotny 
element prawidłowo funkcjonującego państwa, określając jednocześnie, że „jak wynika z preambuły do 
Konstytucji, jedną z wartości jest zapewnienie rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych. 
Dla efektywnego funkcjonowania państwa niezbędne jest oparcie działań organów państwowych na 
wiedzy o rzeczywistym obrazie społeczeństwa i gospodarki. Informacje te konieczne są również w celu 
realizacji określonych norm zawartych w Konstytucji, wyznaczających treść i sposób działania organów 
państwowych, takich jak zasada zrównoważonego rozwoju (art. 5) czy społeczna gospodarka rynkowa (art. 
20)”. 

1.4. Zobowiązania międzynarodowe  
Rozporządzenie nr 763/2008 jest aktem prawnym, ustanawiającym wspólne zasady dla wszystkich krajów 
członkowskich dotyczące dostarczania danych na temat ludności i mieszkań. Tym samym każde z państw 
członkowskich jest obowiązane, zgodnie z jego art. 1, do dostarczenia co dziesięć lat wyczerpujących 
danych objętych tematami spisu. Rozporządzenie określa również konkretne okresy referencyjne dla 
realizacji spisów, zakres pozyskiwanych w spisach informacji, jak również formy i zakres informacji 
wynikowych. Przyjęta regulacja dotycząca spisu ludności i mieszkań dopuszcza swobodny wybór źródeł 
danych i metod przeprowadzania spisów, zobowiązując jednocześnie wszystkie kraje do zagwarantowania 
wysokiej jakości i pełnej porównywalności wyników przeprowadzanych spisów. 
Zgodnie z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), przygotowanymi wspólnie z Unią 
Europejską, spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się na przełomie poszczególnych dekad w roku 
kończącym się na „1”.  
 
1.5. Cel spisu 
W świetle dynamicznych zmian w życiu społeczno-gospodarczym kluczowe znaczenie ma pozyskiwanie 
obiektywnych informacji pozwalających na efektywne podejmowanie decyzji strategicznych. Okresowe 
dane statystyczne na temat ludności oraz ogólna charakterystyka rodzinna, społeczna, gospodarcza 
i mieszkaniowa poszczególnych osób są niezbędne do badania i definiowania polityk regionalnych, 
społecznych i środowiskowych (zgodnie z motywem 2 rozporządzenia nr 763/2008) mających wpływ na 
Unię Europejską i poszczególne kraje członkowskie. Dane te stanowią zarówno punkt wyjścia dla 
planowania i realizacji polityk długookresowych, jak i umożliwiają bieżące ich monitorowanie, a także 
obserwowanie zdarzeń i zjawisk ad-hoc, często w warunkach niezwykle wymagających sytuacji, przed 
którymi państwa członkowskie zostały postawione w ostatnich latach. Posiadanie aktualnych, dobrej 
jakości i porównywalnych danych pozwala na uchwycenie zachodzących procesów, określanie ich 
tendencji, a tym samym na adekwatną reakcję. Nie bez znaczenia jest również wartość zebranych 
informacji dla badań naukowych i historycznych. Spis ludności i mieszkań jest jedynym badaniem, które 
pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, migracjach w szczególności pracowniczych,  
o gospodarstwach domowych i rodzinach, a także ilościowym i jakościowym stanie zasobów 
mieszkaniowych i budynków. Informacje te są zbierane na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego 
kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Dzięki takiemu podejściu, na podstawie zebranych  
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w spisie powszechnym informacji, możliwe jest uchwycenie obrazu społeczeństwa, pewnego rodzaju 
fotografii aktualnego stanu kondycji społeczeństwa.  

Wobec powyższego, najważniejszymi założonymi celami spisu powszechnego są: 
1) zaspokojenie potrzeb informacyjnych kraju, zwłaszcza zebranie informacji, których nie można 

uzyskać z innych źródeł, w szczególności ze źródeł administracyjnych; 
2) dostarczenie informacji na poziomie jednostek podstawowego podziału administracyjnego kraju;  
3) uzyskanie szerokiej charakterystyki zmian - jakie zaszły od narodowego spisu powszechnego 

ludności i mieszkań w 2011 roku w dotychczasowym przebiegu procesów, w tym: w  liczbie  
i strukturach demograficzno-społecznych i ekonomicznych ludności, gospodarstw domowych 
i rodzin zamieszkujących lub przebywających w Polsce, w rozmiarach i kierunkach mobilności 
ludności, aktywności ekonomicznej, a także w rozmiarach  zasobów mieszkaniowych, ich jakości 
oraz efektywnego wykorzystania; 

4) zebranie informacji niezbędnych do realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski wobec Unii 
Europejskiej oraz ONZ.  

 

2. Omówienie projektowanych zmian 

Art. 1  
W przepisie tym został określony zakres spraw regulowanych projektowaną ustawą – zasady 
przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku. 

Art. 2  
Projektowany art. 2 zawiera słowniczek z objaśnieniami użytych w ustawie określeń. 

Art. 3 
W projektowanym art. 3 wskazano zakres podmiotowy przeprowadzanego spisu. Adresatem normy prawnej 
są: osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, 
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 
Osoby bezdomne spisywane będą przez rachmistrza spisowego w miejscu ich przebywania wskazanym 
przez pracowników gminnych biur spisowych w porozumieniu z placówkami udzielającymi pomocy 
bezdomnym. W ten sposób zostaną spisane osoby, które wieczór i noc w momencie spisu będą spędzały 
poza jakąkolwiek instytucją funkcjonującą całodobowo, w miejscach ich przebywania takich jak: dworce 
kolejowe i autobusowe oraz ich okolice, kanały i węzły ciepłownicze, ogródki działkowe, ulice, bunkry, lasy 
i parki, centra handlowe, parkingi, opuszczone samochody, przyczepy kempingowe, klatki schodowe i inne.  

Art. 4. 
W przepisie tym zostały określone podmioty, które nie są objęte spisem, tj. szefowie oraz cudzoziemski 
personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członkowie ich 
rodzin oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie 
ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz mieszkania, budynki, obiekty oraz pomieszczenia będące 
własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. 

Art. 5 
W projektowanym przepisie określono podstawy prawne zakresu danych zbieranych na potrzeby spisu 
powszechnego. Tymi podstawami są: rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008  
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań oraz załącznik nr 1 do projektu 
ustawy. Rozporządzenie nr 763/2008 wyznacza zakres pozyskiwanych w spisach informacji, jak również 
formy i zakres informacji wynikowych, jakie poszczególne kraje powinny przekazywać do Biura 
Statystycznego Komisji Europejskiej – EUROSTAT-u. Załącznik nr 1 do ustawy określa tematy, w ramach 
których będą zbierane informacje niezbędne do właściwego zrealizowania spisu. 
 
Art. 6 
W projektowanym przepisie określono obowiązek przekazywania danych zarówno w spisach próbnych jak 
i spisie powszechnym. 

Art. 7 
Podstawowymi kanałami upowszechniania wyników spisu ludności i mieszkań 2021 r. będą publikacje 
danych: na stronie Internetowej GUS za pośrednictwem platformy udostępniania danych, platformach 
społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn), organizowanych spotkaniach (konferencjach prasowych, 
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briefingach), spotkaniach z różnymi grupami odbiorców (administracja, naukowcy, studenci, uczniowie  
i inne). 
Jako podstawowe formy publikacji planowane są: tabele, wykresy, mapy, kostki wielowymiarowe, 
infografiki, publikacje analityczne, publikacje mieszane  (kombinacje wyżej wymienionych). 
Planuje się wydanie publikacji odpowiadających  zapotrzebowaniu odbiorców krajowych: 
- szczebla centralnego (dane dla kraju i województw), 
- szczebla wojewódzkiego (wyniki dla województwa, podregionów, powiatów, a także ważniejsze 
informacje według gmin),  
- szczebla gminnego (zestawy tablic prezentujące podstawowe informacje dla gminy).  
W ramach prac analitycznych będą prowadzone: analizy rozwoju demograficznego w nawiązaniu do 
uwarunkowań zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w kraju, analizy sytuacji osób 
na rynku pracy, a w szczególności charakterystyki zasobów i podaży pracy z uwzględnieniem cech 
demograficzno-społecznych i zawodowych ludności oraz stopnia ich wykorzystania (pracujący, bezrobotni, 
bierni zawodowo), analizy przemian w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarstw domowych i rodzin ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin niepełnych, wielodzietnych, osób starszych – w nawiązaniu do 
sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych oraz ich warunków mieszkaniowych, 
analizy zmian w stanach i strukturach ludności powodowanych migracjami zagranicznymi oraz ich wpływ 
na perspektywy rozwoju demograficznego, społecznego i ekonomicznego kraju, analizy stanu ilościowego 
i jakościowego zasobów mieszkaniowych oraz dotyczące charakterystyki sytuacji mieszkaniowej ludności 
i gospodarstw domowych. Informacje te umożliwią oszacowanie potrzeb mieszkaniowych, wynikających 
zarówno z fizycznego braku mieszkań, jak również z powodu konieczności wymiany zasobów 
substandardowych lub zasobów nienadających się do remontu. 
Wiedza na temat stanu ilościowego i jakościowego zasobów mieszkaniowych jest istotna z punktu widzenia 
zadań państwa realizowanych w obszarze zaspokojenia potrzeb bytowych ludności, w tym jednej  
z podstawowych potrzeb dotyczącej mieszkalnictwa, która ujęta jest w Narodowym Programie 
Mieszkaniowym (NPM). W ramach NPM kształtowane są ramy prawne systemu planowania  
i zagospodarowania przestrzennego. 
Informacje w zakresie zasobów mieszkaniowych wykorzystywane są również do prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw budownictwa analiz związanych z sytuacją mieszkaniową.  
Problem dostępności mieszkań, definiowany jako brak możliwości nabycia lub wynajęcia mieszkania na 
zasadach rynkowych, wiąże się przy tym ściśle z problemem demograficznym. Polityka mieszkaniowa 
państwa opisana w trzech głównych celach NPM wprowadza rozwiązania zwiększające dostępność 
mieszkań, zwłaszcza dla rodzin o przeciętnych i niskich dochodach oraz dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową, a także 
poprawę warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz 
zwiększenie efektywności energetycznej.  
 
Art. 8 
Regulacja tego artykułu wskazuje zadania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego niezbędne do 
realizacji spisu powszechnego. 

Art. 9 
Przepis ten wskazuje przewidywane prace związane z organizacją i prowadzeniem spisu powszechnego.  

Art. 10 
Przewidywany spis powszechny będzie przeprowadzony metodą obserwacji pełnej. Jest to możliwe dzięki 
wykorzystaniu danych z systemów informacyjnych administracji publicznej oraz dzięki zastosowaniu 
różnych kanałów zbierania danych. W najbliższej edycji spisu powszechnego bardzo duży nacisk zostanie 
położony na przygotowanie odpowiednich narzędzi informatycznych i popularyzacyjnych w celu wsparcia 
samospisu respondentów przez Internet. Jest to najtańsza metoda zbierania danych, a jednocześnie 
gwarantująca wysoką jakość wyników. Realizacja spisu w formie badania pełnego pozwoli na opracowanie 
wyników dla każdego poziomu podziału terytorialnego. Jednak w przypadku braku pełnego zakresu danych 
lub konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów ich zbierania przewiduje się zastosowanie 
statystycznych metod szacowania danych. 

Art. 11 
Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2021 będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem 
systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych, niepublicznych systemów 
informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym, w następujący sposób: 
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- pobranie danych z systemów informacyjnych,  
- samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych 
pozyskanych z systemów informacyjnych,  
- wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez rachmistrza 
spisowego,  
- wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza 
spisowego.  
Przyjęto, że osoba objęta spisem nie może odmówić udzielenia odpowiedzi w ramach czynności 
przeprowadzonych przez rachmistrza spisowego, jeśli nie skorzysta z możliwości dokonania weryfikacji, 
aktualizacji, uzupełnienia danych za pośrednictwem Internetu. 

Art. 12 
Projektowany przepis określa reguły pozyskiwania danych w przypadku osób nieprzekazujących danych 
bezpośrednio oraz metod pozyskiwania wymaganych informacji w odniesieniu do budynków.  
Dane o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania, czyli w budynkach zajętych 
przez jeden odrębny zakład, świadczący usługi: opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-lecznicze, obiekty 
związane z pracą lub nauką (domy studenckie, internaty, hotele pracownicze), bądź inne, w którym to 
obiekcie zamieszkuje/przebywa zwykle większa liczba osób zostaną pozyskane - w zakresie posiadanej 
dokumentacji - od właścicieli, administratorów lub zarządców obiektów przy wykorzystaniu aplikacji 
internetowej. 

Art. 13 
Przy przygotowywaniu podstaw do przeprowadzenia spisu powszechnego przyjęto strategię jak 
najszerszego wykorzystania rejestrów urzędowych oraz systemów informacyjnych zarówno administracji 
publicznej, jak i niepublicznych systemów informacyjnych, w tym dostawców publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych - jako źródeł danych do spisu. Oznacza to, że informacje zbierane w spisie pobrane 
zostaną przede wszystkim z dostępnych źródeł administracyjnych jako bezpośredniego źródła danych 
spisowych. Wykaz podmiotów zobowiązanych do przekazania Prezesowi GUS danych w ramach prac 
spisowych, a także szczegółowy zakres tych danych i terminy ich przekazania określa załącznik nr 2 do 
ustawy. Przekazanie danych objętych spisem powszechnym jest obowiązkowe i nieodpłatne. 

Art. 14 
Projektowany przepis określa zadania zlecone gminom, niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia 
spisu powszechnego. 
Przewiduje się, że gminne biura spisowe (GBS) będą funkcjonowały przez okres 2 miesięcy w 2019 r.  
i 2020r. w czasie spisów próbnych oraz przez 5 miesięcy w 2021 r. w czasie spisu powszechnego. Do zadań 
gminnych biur spisowych będzie należało, m.in.:  
1) aktualizacja gminnych wykazów adresowo-mieszkaniowych – dokonywana w zakresie określonym przez 
Generalnego Komisarza Spisowego; 
2) zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych; 
3) zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji, uzupełnienia danych za 
pośrednictwem sieci Internet w siedzibie gminy; 
4) delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych; 
5) organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie  
w terenie; 
6) wsparcie rachmistrzów, o których mowa w pkt 5 podczas dokonywania czynności spisowych; 
7) współudział przy popularyzacji spisu powszechnego. 
Do przeprowadzenia spisu powszechnego powołani zostaną rachmistrzowie spisowi; ich nabór, formę  
i sposób zatrudnienia oraz ochronę uregulowano w art. 27 i 28 projektu ustawy. 

Art. 15 i 16 
Sformułowane w projektowanym art. 15 i 16 regulacje określają tryb przeprowadzania spisów próbnych. 
Jednostki podziału terytorialnego, w których będą realizowane spisy próbne zostały dobrane celowo, 
biorąc pod uwagę charakter gminy (miejska, miejsko-wiejska, wiejska), charakterystykę demograficzną  
i ekonomiczną ludności tam zamieszkałej i jej warunków mieszkaniowych oraz występowania 
specyficznych cech terenu. Na obszarze wskazanych jednostek podziału terytorialnego zostaną spisane 
wszystkie budynki i mieszkania oraz osoby według zasad przyjętych do spisu powszechnego. Sprawdzone 
zostaną rozwiązania metodologiczne i organizacyjne planowane do zastosowania w spisie powszechnym. 
Szczególny nacisk zostanie położony na metody zbierania danych, w tym efektywność samospisu 
internetowego i telefonicznego oraz czytelność aplikacji formularzowej. Równie istotne znaczenie będzie 
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miało przetestowanie sprawności pozyskiwania danych na przenośnych urządzeniach elektronicznych  
a także sprawdzenie rozwiązań technicznych dotyczących przesyłania wypełnionych formularzy 
elektronicznych do odpowiednich serwerów.  

Art. 17 
W projektowanym przepisie wskazano na rzetelność i dokładność przekazywania danych przez osoby 
objęte spisem. 

Art. 18 
W projektowanym przepisie wskazano na obligatoryjność i nieodpłatność przekazywania danych,  
w ramach spisu powszechnego, przez podmioty prowadzące rejestry urzędowe oraz systemy informacyjne.  

Art. 19 
Regulacja tego artykułu wskazuje na szczególną ochronę danych zebranych w spisie powszechnym. 
Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe 
identyfikowalne podlegają szczególnej ochronie (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej); dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonego przez 
te służby; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest 
zabronione (tajemnica statystyczna). Przewidziana w ustawie zasada tajemnicy statystycznej obejmuje 
wszystkie dane jednostkowe identyfikowalne, w sposób nieprzewidujący żadnych wyjątków i odstępstw. 

Art. 20 
Ochronę danych osobowych przewidują również rozwiązania funkcjonujące na gruncie prawa 
europejskiego w obszarze dotyczącym statystyki. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 
statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych 
statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk 
Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów 
Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.). Tematyce 
poufności danych statystycznych, ich ochronie, zasadom przetwarzania poświęcony został rozdział piąty 
„Poufność informacji statystycznych”. W motywach 23, 24,27 ww. rozporządzenia prawodawca wskazuje, że 
wykorzystywanie poufnych danych do celów innych niż wyłącznie statystyczne, lub do kontroli jednostek 
statystycznych powinno być surowo zabronione. Poufne informacje, zbierane przez krajowe i wspólnotowe 
organy statystyczne do tworzenia statystyki europejskiej, powinny być chronione w celu zdobycia  
i utrzymania zaufania stron odpowiedzialnych za przekazywanie tych danych. Powyższe przepisy mają 
zastosowanie również w przypadku badania jakim jest spis powszechny. 

Art. 21 
W projektowanym przepisie wskazano wyłączenia oraz ograniczenia przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
Zgodnie z motywem 162 ww. rozporządzenia, jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów 
statystycznych, ww. rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do takiego przetwarzania. Niemniej, ze 
względu na specyfikę przetwarzania, ustawodawca unijny wskazał w art. 89 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, 
że możliwe jest zastosowanie wyjątków od praw, o których mowa w art. 15, 16, 18 i 21, na poziomie prawa 
krajowego lub unijnego, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń dla praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą. Ponadto zabezpieczenia te mają polegać na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych (art. 89 ust. 1, motyw 156). Przesłanką do 
zastosowania takich wyjątków jest prawdopodobieństwo, że korzystanie z tych praw uniemożliwi lub 
poważnie utrudni przetwarzanie danych dla wskazanych celów, a wyjątki takie są konieczne – do realizacji 
tych celów. W przypadku spisów powszechnych zachodzą takie przesłanki.  

Art. 22 
Dane gromadzone w spisach próbnych i spisie powszechnym są wykorzystywane jedynie do celów 
statystycznych. Jednostka, której dane są przetwarzane nie ponosi żadnych szkód w przypadku wyłączeń 
dla statystyki publicznej, o których mowa w art. 21 projektu ustawy. Nie spowoduje to również 
jakiegokolwiek uszczerbku dla ochrony danych osobowych przetwarzanych przez służby statystyki 
publicznej i nie będzie miało wpływu na sytuację jednostki, gdyż dane osobowe są i nadal będą 
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przetwarzane tylko i wyłącznie w celu statystycznym, tj.: do opracowywania i tworzenia wyników oraz analiz 
statystycznych. Zakładany 100-letni okres przechowywania danych zgromadzonych w spisie powszechnym 
umożliwi dokonywanie przez służby statystyki publicznej na przestrzeni wielu lat ciągłej obserwacji 
populacji oraz porównywanie danych również w retrospekcji. Będzie to stanowiło bezcenne źródło dla 
badań, np. charakteryzujących rodziny, gospodarstwa domowe, wybrane grupy społeczne, w tym grupy 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, imigrantów, w tym imigrantów zarobkowych oraz warunki 
życia ludności. Posiadanie takich informacji jest istotnym źródłem informacji służących tworzeniu nowych 
polityk społecznych ( w tym mieszkaniowych), gospodarczych, migracyjnych i środowiskowych oraz ocenie 
ich skuteczności. Wpisuje się także w szeroko pojęte dziedzictwo narodowe, pozwalające na prowadzenie 
badań naukowych i historycznych. W wielu krajach dane statystyczne, w tym dane osobowe pochodzące 
ze spisów powszechnych są przechowywane przez kilkudziesięcioletnie okresy i udostępniane do 
publicznego użytku po 100 latach, jak to ma miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii lub 72 latach  
w przypadku USA. 

Art. 23 
W przepisie tym zostało sformułowane zobowiązanie osoby wykonującej prace spisowe do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej i do złożenia pisemnego przyrzeczenia do jej zachowania. Zatem dane osobowe 
uzyskane podczas prac spisowych są oraz nadal będą dostępne tylko i wyłącznie określonemu kręgowi 
osób, w związku z wykonywaniem przez nie zadań służbowych. 

Art. 24 
Regulacja tego artykułu kreuje organy aparatu spisowego. Z dniem wejścia w życie ustawy przewiduje się 
powołanie Generalnego Komisarza Spisowego – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zastępców 
Generalnego Komisarza Spisowego – Dyrektora Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez 
Generalnego Komisarza Spisowego.  
Generalny Komisarz Spisowy na terenie województwa powoła: wojewódzkiego komisarza spisowego – 
wojewodę oraz właściwego miejscowo dyrektora urzędu statystycznego – zastępcę wojewódzkiego 
komisarza spisowego. Na terenie gminy: gminnego komisarza spisowego – wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) oraz wyznaczonego przez gminnego komisarza spisowego – zastępcę gminnego komisarza 
spisowego. 

Art. 25 
W przepisie tym wskazano jednostki obsługujące organy spisowe. Utworzone zostanie z dniem wejścia  
ustawy w życie Centralne Biuro Spisowe (CBS). 
W ramach Centralnego Biura Spisowego przewiduje się utworzenie: Centrum Przetwarzania oraz Centrum 
Zarządzania Spisem – umieszczone w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zadaniem Centrum Przetwarzania 
będzie gromadzenie danych pochodzących z różnych kanałów informacyjnych, kontrola poprawności 
danych, przetwarzanie i opracowanie wyników.  
Centrum Zarządzania Spisem utworzone zostanie w celu nadzorowania i zbiorczego monitorowania prac 
spisowych, a także ich wizualizacją na mapach cyfrowych. Zadaniem Centrum będzie: 
- monitorowanie i kontrola pracy wojewódzkich biur spisowych, 
- monitorowanie pracy rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie, 
- prezentacja sytuacji w terenie na mapach cyfrowych, 
- wspieranie wojewódzkich biur spisowych w sytuacjach kryzysowych. 
Wojewódzkie biura spisowe (WBS) działać będą przez okres 2 miesięcy w 2019 i 2020 roku w celu 
przygotowania i realizacji spisów próbnych w jednostkach podziału terytorialnego wskazanych do 
realizacji spisów próbnych (o których mowa w art. 15 i 16 projektu ustawy). Ponadto WBS będą działać  
w okresie od lipca 2021 r. do końca stycznia 2022 r. przy realizacji spisu powszechnego. Członkami 
wojewódzkich biur spisowych będą wskazani przez kierownictwo urzędów statystycznych, pracownicy 
odpowiednich komórek w urzędach statystycznych. Stan osobowy wojewódzkich biur spisowych będzie 
dostosowany do stopnia natężenia prac w poszczególnych miesiącach.  
Do zadań wojewódzkich biur spisowych należeć będzie, m.in.:  
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu na terenie województwa, 
- bieżąca analiza postępów prac,  
- przydział rachmistrzom wykazów jednostek spisowych obejmujących obszary ich działania, w postaci 
aktualnych elektronicznych wykazów adresowo-mieszkaniowych uzupełnionych o lokalizację przestrzenną 
obiektów podlegających spisowi, 
- organizacja zbierania danych przez rachmistrzów, 
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- nadzór i wspieranie wspólnie z liderami gminnymi rachmistrzów spisowych podczas wykonywania przez 
nich obowiązków spisowych, 
- zarządzanie, monitorowanie i kontrola pracy rachmistrzów, 
- prowadzenie działalności informacyjno–popularyzacyjnej. 
 
Art. 26 
W tym przepisie uregulowano nabór rachmistrzów spisowych, którzy będą zbierali dane od osób objętych 
spisem drogą wywiadu telefonicznego. 

Art. 27 
Artykuł 27 reguluje kwestie naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących 
wywiady bezpośrednie w terenie. Będzie to nabór publiczny poprzez gminne biura spisowe, ogłoszenia 
zostaną umieszczone w miejscach ogólnodostępnych oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
urzędu gminy. W ogłoszeniu zostaną podane podstawowe wymagania wobec kandydata na rachmistrza. 
Sposób naboru ma charakter publiczny, nie ma zatem konieczności stosowania prawa zamówień 
publicznych. Jest to tym bardziej uzasadnione, że procedury konieczne przy zamówieniach publicznych 
wydłużyłyby proces naboru 28 tysięcy rachmistrzów oraz zwiększyły koszty o 24 255 000 zł. 
Kandydaci na rachmistrzów odbędą szkolenie, którego celem będzie przekazanie najważniejszych 
informacji i wiedzy o istocie i sposobie realizacji spisu oraz o ochronie danych respondentów. Pozytywny 
wynik obowiązkowego egzaminu po szkoleniu umożliwi wpis osoby na listy kandydatów na rachmistrzów 
spisowych.  
W trakcie swojej pracy rachmistrze spisowi będą posługiwać się wyłącznie sprzętem elektronicznym, przy 
pomocy którego dokonywać będą spisu. W związku z koniecznością sprawdzenia umiejętności kandydatów 
w posługiwaniu się ww. sprzętem oraz z dążeniem do oszczędnego wydawania środków finansowych na 
spis, preferowane będą formy szkolenia w postaci odpowiednich aplikacji i materiałów audiowizualnych 
do nauki w systemie m-learning. Również egzamin będzie się odbywał poprzez system elektroniczny. 

Art. 28 
Rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 27, na terenie województwa powoła dyrektor urzędu 
statystycznego jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które przeszły 
pomyślnie szkolenie i pozytywnie zaliczyły egzamin końcowy. Z rachmistrzem zostanie podpisana umowa, 
w której określone zostaną warunki pracy i wynagrodzenia. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny 
będzie posługiwał się identyfikatorem, przygotowanym przez statystykę publiczną i stanowiącym jeden  
z elementów uwierzytelniających rachmistrza. 

Art. 29 
Regulacja tego przepisu określa finansowanie spisu powszechnego oraz sposób wynagradzania osób 
uczestniczących w pracach spisowych. Szczegółowe zasady wynagradzania zostaną określone  
w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Art. 30 
Przepis ten odnosi się do kary orzekanej wobec podmiotów i osób zobowiązanych do udziału w spisie  
w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku. Celem wprowadzenia tego przepisu jest zapewnienie 
prawidłowego przeprowadzenia spisu powszechnego w kontekście kompletności danych. 

Art. 31 
Projektowany przepis wskazuje, że orzekanie w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
wynikających z przedmiotowej ustawy będzie następowało w trybie Kodeksu postępowania w sprawach  
o wykroczenia. 

Art. 32 
Regulacja tego przepisu określa ogólne warunki rozpowszechniania informacji o spisie powszechnym  
z udziałem Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna oraz Polskiego Radia – Spółka Akcyjna. Narodowy spis 
powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. należy do wydarzeń o wyjątkowym znaczeniu społecznym  
i gospodarczym. Konieczność jego przeprowadzenia wynika z międzynarodowych zobowiązań Polski wobec 
ONZ i jego agend, a także Unii Europejskiej, jak również z konieczności zaspokojenia potrzeb 
informacyjnych krajowych użytkowników spisu, w tym rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek 
samorządów terytorialnych, oraz środowisk naukowych. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie akcji 
propagującej ideę spisu – akcji informującej społeczeństwo o celu przeprowadzenia spisu, jego randze, 
nowatorskich metodach przeprowadzenia oraz niepodważalnym znaczeniu dla uzyskania pełnego  
i wiarygodnego obrazu polskiego społeczeństwa. Z racji ogromnej nośności informacji najbardziej 
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właściwymi mediami do upowszechniania idei spisowych są radio i telewizja, a w szczególności publiczna 
radiofonia i publiczna telewizja - realizujące misję publiczną. Wsparcie i pomoc mediów publicznych są 
niezbędne dla rozpropagowania wśród społeczeństwa tego przedsięwzięcia. 
Z uwagi na wyjątkowy charakter spisu powszechnego art. 32 projektu ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nakłada na nadawców publicznych obowiązek 
rozpowszechniania audycji propagujących idee spisu. Celem ich jest jak najlepsze zrozumienie przez 
społeczeństwo idei spisowych – im więcej osób będzie znać i rozumieć ideę spisu powszechnego - tym 
szerszy będzie udział i lepszy odbiór społeczny, co niewątpliwie wpłynie na kompletność i na jakość 
uzyskanych wyników. 

Art. 33 
Projektowany przepis wprowadza odwołanie do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 
Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne z uwagi na charakter spisu powszechnego. W związku z tym, 
że spis powszechny jest rodzajem badania statystycznego, mają do niego zastosowanie przepisy ustawy  
o statystyce publicznej w zakresie dotyczącym zasady niezbędności i minimalizacji danych, opracowywania 
danych z zastosowaniem środków bezpieczeństwa danych. Są to kwestie wspólne dla wszystkich badań 
statystycznych, projektodawca postanowił odstąpić od odrębnych regulacji odwołując się w tym zakresie 
do wieloletnich praktyk i wypracowanych mechanizmów stosowanych przy badaniach prowadzonych przez 
statystykę publiczną.  

Art. 34 
W tym przepisie zrealizowano obowiązek przewidziany w art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), wskazując maksymalny limit 
wydatków sektora finansów publicznych na realizację zadań ustawowych oraz regulując odpowiednie 
mechanizmy korygowania i monitorowania wydatków. 

Art. 35 
W projektowanym przepisie ustawa zakłada, że wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
3. Informacje dodatkowe 
 
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia właściwym 
instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania 
opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

Projektowana ustawa nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, wobec czego 
każdy będzie miał możliwość zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem.  

Przedmiotowa regulacja ma wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców w związku z przekazywaniem dla statystyki publicznej danych gromadzonych we własnych 
systemach związanych z prowadzoną działalnością. 


