
Wersja 28.12.2018 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia <data wydania aktu> r. 

w sprawie wynagrodzenia, nagród i dodatków za wykonywanie czynności związanych  

z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku 

 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia ………… 2019 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U…..) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania i wysokość: 

1) wynagrodzenia należnego rachmistrzom spisowym, zbierającym dane metodą wywiadu 

bezpośredniego, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ……… 2019 r. o 

narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., zwaną zwanej dalej 

"metodą wywiadu bezpośredniego"; 

2) dodatków spisowych przyznawanych rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą 

wywiadu telefonicznego, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazanej w pkt 1, 

zwaną dalej "metodą wywiadu telefonicznego"; 

3) dodatków spisowych przyznawanych pracownikom jednostek służb statystyki publicznej, 

wykonującym prace spisowe; 

4) dodatków spisowych przyznawanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, 

wykonującym prace spisowe; 

5) nagród przyznawanych osobom, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 ustawy 

wskazanej w pkt 1. 

§ 2. Przy obliczaniu wynagrodzenia należnego rachmistrzom spisowym zbierającym dane 

metodą wywiadu bezpośredniego, na podstawie zawartych z nimi umów zlecenia, stosuje się 

stawkę 7 zł brutto za każdą spisaną osobę. 

§ 3. Stawka dodatku  spisowego przyznawanego osobom, o których mowa w § 1 pkt 2 i 

3, wynosi: 
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1) w przypadku dodatku za udzielanie informacji o spisie w trybie infolinii – 500 zł, w formie 

ryczałtu, za cały okres spisywania; 

2) w przypadku dodatku za umawianie z respondentami wizyt rachmistrzów spisowych w celu 

zebrania danych metodą wywiadu bezpośredniego – 350 zł, w formie ryczałtu, za cały 

okres spisywania; 

3) w przypadku dodatku za wypełnianie formularzy spisowych – 4 zł brutto za każdą spisaną 

osobę. 

§ 4. 1. Stawka dodatku spisowego za wykonywanie prac spisowych, przyznawanego 

pracownikom, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, oddelegowanym przez komisarzy spisowych 

do pracy w biurach spisowych, wynosi od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245), zwanego 

dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania tych 

prac. 

2. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku 

spisowego, o której mowa w ust. 1, ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do czasu 

przepracowanego na rzecz spisu. 

§ 5. 1. Maksymalna wysokość nagród, które mogą być przyznane za wykonanie prac 

spisowych osobom, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 ustawy wymienionej w § 

1 pkt 1, określana jest jako krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż: 

1) w przypadku zastępców Generalnego Komisarza Spisowego – 3-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia; 

2) w przypadku wojewódzkich komisarzy spisowych i ich zastępców – 2-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia; 

3) w przypadku gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców – 1,5-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia; 

4) w przypadku pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace 

spisowe – 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia; 
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5) w przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych przez 

komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach 

spisowych – przeciętne wynagrodzenie. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

                                PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 



UZASADNIENIE 

 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 
ust. 4 projektowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Zgodnie 
z tym przepisem upoważaniającym, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania  
i wysokość: 

1) wynagrodzenia należnego rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą, o której mowa  
w art. 18 ust. 1 pkt 2 projektowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i 
mieszkań w 2021 roku (tj. metodą wywiadu bezpośredniego); 

2) dodatków spisowych przyznawanych rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą, o której 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. metodą wywiadu telefonicznego). 

Wskazówkami wyznaczającymi treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego treści są 
wytyczne dotyczące treści tego aktu, zawarte w przepisie upoważaniającym. Zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi treści projektowanego rozporządzenia: 

1) przy określaniu sposobu obliczania i wysokości wynagrodzenia należnego rachmistrzom 
spisowym zbierającym dane metodą wywiadu bezpośredniego należy uwzględniać kryterium 
określone w art. 38 ust. 4 projektowanej ustawy, tj. liczbę spisanych osób; 

2) przy określaniu sposobu obliczania i wysokości dodatków spisowych przyznawanych 
rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą wywiadu telefonicznego, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 ustawy, należy uwzględniać  

a) liczbę spisanych osób, 
b) obsługę Infolinii, 
c) umawianie rachmistrzów realizujących spis metodą wywiadu bezpośredniego 

- mając ponadto na uwadze prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi przyznanymi na 
realizację spisu powszechnego. 

W celu pełnej realizacji ww. zakresu spraw przekazanych do uregulowania w projektowanym 
rozporządzeniu, a także uwzględniając wytyczne dotyczące treści tego rozporządzenia, zaproponowano  
w projektowanym rozporządzeniu następujące rozwiązania: 
 
1. Wynagrodzenie należne rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą wywiadu 

bezpośredniego (§ 2) 
Nabór tych rachmistrzów będzie miał charakter publiczny, tj. będzie prowadzony przez gminne biura 
spisowe. Rachmistrzów spisowych zbierających dane metodą wywiadu bezpośredniego na terenie 
województwa powoła 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.  
W umowie z rachmistrzem zawarte będą elementy precyzujące: 

1) miejsce i termin wykonywania czynności spisowych, 
2) wynagrodzenie za wykonywanie tych czynności, 
3) warunki i tryb rozwiązania umowy, 
4) urządzenia techniczne, powierzone rachmistrzowi na czas realizacji czynności spisowych,  

a także określające warunki udostępnienia tych urządzeń rachmistrzowi oraz ich zwrotu. 
Zadaniem rachmistrza będzie odwiedzenie wszystkich przydzielonych mu  adresów (mieszkań lub 
budynków) i spisanie zamieszkałych tam osób w sposób wskazany w instrukcji metodologicznej przy 
wykorzystaniu powierzonego mu sprzętu mobilnego (w ramach wspomnianej umowy). Za wykonaną 
pracę rachmistrz otrzyma wynagrodzenie będące pochodną ilości zrealizowanych wywiadów  
i pomnożone przez przyjętą stawkę jednostkową za każdy wywiad. 
 
Przy obliczaniu wynagrodzenia należnego rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą 
wywiadu bezpośredniego, na podstawie zawartych z nimi umów zlecenia, zostanie zastosowana 
stawka 7 zł brutto za każdą spisaną osobę (§ 2). 



 
2. Dodatek spisowy przyznawany rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą wywiadu 

telefonicznego (§ 3) 
Zgodnie z art. 36 projektowanej ustawy, rachmistrzami tymi będą pracownicy urzędów 
statystycznych, delegowani do pracy w ramach wojewódzkich biur spisowych przez dyrektorów 
urzędów statystycznych, tj. do wykonywania dodatkowych zadań. Do zadań spisowych tych osób 
należeć będzie: realizacja telefonicznych wywiadów oraz obsługi infolinii i umawianie wizyt 
rachmistrzów realizujących bezpośrednie wywiady u respondenta. Oprócz prac spisowych będą oni 
wykonywali swoje dotychczasowe zadania wynikające z zakresu obowiązków pracownika urzędu 
statystycznego. Za czas wykonywania prac spisowych wymienione osoby zachowają prawo do 
wynagrodzenia  
u swojego pracodawcy, a ponadto przysługiwać im będzie dodatek spisowy. Stawka tego dodatku 
uzależniona będzie od wykonywanych przez rachmistrzów czynności i wynosić będzie: 

1) w przypadku dodatku za udzielanie informacji o spisie w trybie infolinii – 500 zł, w formie 
ryczałtu, za cały okres spisywania; 

2) w przypadku dodatki za umawianie z respondentami wizyt rachmistrzów spisowych w celu 
zebrania danych metodą wywiadu bezpośredniego – 350 zł, w formie ryczałtu, za cały okres 
spisywania; 

3) w przypadku dodatku za wypełnianie formularzy spisowych – 4 zł brutto za każdą spisaną 
osobę. 

 
3. Dodatek spisowy przyznawany pracownikom jednostek służb statystyki publicznej oraz 

pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, wykonującym prace spisowe (§ 4) 
Zgodnie z art. 35 ust. 2 projektowanej ustawy, w skład Centralnego Biura Spisowego, wojewódzkich 
biur spisowych oraz gminnych biur spisowych wchodzą pracownicy służb statystyki publicznej  
i jednostek samorządu terytorialnego. 
Z dniem wejścia ustawy w życie zostanie utworzone Centralne Biuro Spisowe. 
Zadaniem Centralnego Biura Spisowe będzie: 

 monitorowanie postępu spisu, w tym szczególnie metody samospisu internetowego, 
 monitorowanie 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, 
 prowadzenie działalności popularyzacyjnej. 

Wojewódzkie biura spisowe 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. 26 i 27 projektu ustawy. Ponadto WBS będą działać  
w okresie od czerwca 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, polegający na 
podejmowaniu działań zapobiegawczych lub naprawczych, w razie wystąpienia jakichkolwiek 
czynników zagrażających realizacji spisu, 

 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, 



 nadzór i wspieranie rachmistrzów spisowych podczas wykonywania przez nich obowiązków 
spisowych, 

 zarządzanie, monitorowanie i kontrola pracy rachmistrzów, 
 prowadzenie działalności informacyjno–popularyzacyjnej. 

Z kolei zadania gminnych biur spisowych będą miały na celu realizację zadań gminy w ramach prac 
spisowych, o których mowa w art. 25 projektowanej ustawy, tj.: 

 organizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady 
bezpośrednie w terenie, 

 współudział w szkoleniu kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady 
bezpośrednie, 

 współudział w przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i przygotowanie 
kandydatów na rachmistrzów spisowych, 

 monitorowanie i raportowanie zastępcom właściwych wojewódzkich komisarzy spisowych 
czynności spisowych na terenie gminy, 

 współudział przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy. 
Za wykonywanie ww. prac spisowych, pracownikom służb statystyki publicznej i jednostek 
samorządu terytorialnego, oddelegowanym przez właściwych komisarzy spisowych do Centralnego 
Biura Spisowego, wojewódzkich biur spisowych oraz gminnych biur spisowych, przysługiwać będzie 
comiesięczny dodatek spisowy. 
Stawka tego dodatku wynosić będzie od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245) – za każdy miesiąc kalendarzowy 
wykonywania tych prac. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka tego 
dodatku spisowego ustalana będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego na 
rzecz spisu. 
 

4. Nagrody przyznawane komisarzom spisowym i ich zastępcom, a także pracownikom jednostek służb 
statystyki publicznej oraz pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, wykonującym prace 
spisowe (§ 5) 
Z dniem wejścia w życie ustawy przewiduje się powołanie Generalnego Komisarza Spisowego (Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego), zastępców Generalnego Komisarza Spisowego, tj. Dyrektora 
Centralnego Biura Spisowego oraz osób wyznaczonych przez Generalnego Komisarza Spisowego.  
Generalny Komisarz Spisowy na terenie poszczególnych województw powoła: wojewódzkiego 
komisarza spisowego (wojewoda) oraz zastępcę wojewódzkiego komisarza spisowego (właściwy 
miejscowo dyrektor urzędu statystycznego). Na terenie gminy organami spisowymi będą: gminny 
komisarz spisowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta) oraz wyznaczony w razie potrzeby przez niego 
– zastępca gminnego komisarza spisowego. 
Ww. organom spisowym, a także pracownikom jednostek służb statystyki publicznej oraz 
pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, wykonującym prace spisowe, oddelegowanym 
przez właściwych komisarzy spisowych do Centralnego Biura Spisowego, wojewódzkich biur 
spisowych oraz gminnych biur spisowych, mogą być przyznane nagrody.  
Maksymalna wysokość tych nagród określana jest jako krotność przeciętnego wynagrodzenia  
w kwartale poprzedzającym przyznanie nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 
20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Nagrody te nie mogą być wyższe niż: 

1) w przypadku zastępców Generalnego Komisarza Spisowego – 3-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia; 

2) w przypadku wojewódzkich komisarzy spisowych i ich zastępców – 2-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia; 



3) w przypadku gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców – 1,5-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia; 

4) w przypadku pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace 
spisowe – 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia; 

5) w przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych przez 
komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach 
spisowych – przeciętne wynagrodzenie. 

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Według wstępnej oceny, projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji 
albo uzgodnienia projektu. 

Projektowane rozporządzenie 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 rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji, wobec czego każdy będzie miał możliwość zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem 
w trybie art. 7 tej ustawy. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja nie odnosi się do związków zawodowych  
lub organizacji pracodawców, odstąpiono od przekazania projektu do zaopiniowania tym podmiotom. 

Projekt został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów  
- pozycja RD…… 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia, nagród i 

dodatków za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Główny Urząd Statystyczny 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Janusz Dygaszewicz – dyrektor  Departamentu Teleinformatyki, 

Geostatystyki i Spisów, tel. (22) 608 3341 

e-mail: Sekretariat-SR@stat.gov.pl  

Data sporządzenia 

28.12.2018 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe z art. 39 ust. 4 

ustawy 

z dnia …… 2019 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 

roku (Dz. U. poz. ……) 

 Nr w wykazie prac legislacyjnych  

i programowych Rady Ministrów: RD…… 

  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów ma celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 4 

projektowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Zgodnie z tym przepisem 

upoważaniającym, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania i wysokość: 

1) wynagrodzenia należnego rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 

projektowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (tj. metodą wywiadu 

bezpośredniego); 

2) dodatków spisowych przyznawanych rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą, o której mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. metodą wywiadu telefonicznego), oraz nagród, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy. 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi treści projektowanego rozporządzenia: 

1) przy określaniu sposobu obliczania i wysokości wynagrodzenia należnego rachmistrzom spisowym zbierającym dane 

metodą wywiadu bezpośredniego należy uwzględniać kryterium określone w art. 38 ust. 4 projektowanej ustawy, tj. 

liczbę spisanych osób; 

2) przy określaniu sposobu obliczania i wysokości dodatków spisowych przyznawanych rachmistrzom spisowym 

zbierającym dane metodą wywiadu telefonicznego, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, należy uwzględniać  

a)  liczbę spisanych osób, 

b)  obsługę Infolinii, 

c) umawianie rachmistrzów realizujących spis metodą wywiadu bezpośredniego 

- mając ponadto na uwadze prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację spisu 

powszechnego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu pełnej realizacji ww. zakresu spraw przekazanych do uregulowania w projektowanym rozporządzeniu, a także 

uwzględniając wytyczne dotyczące treści tego rozporządzenia, zaproponowano w projektowanym rozporządzeniu 

następujące rozwiązania: 

1. Wynagrodzenie należne rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą wywiadu bezpośredniego (§ 2) 

Przy obliczaniu wynagrodzenia należnego rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą wywiadu bezpośredniego, 

na podstawie zawartych z nimi umów zlecenia, zostanie zastosowana stawka 7 zł brutto za każdą spisaną osobę (§ 2). 

 

2. Dodatek spisowy przyznawany rachmistrzom spisowym zbierającym dane metodą wywiadu telefonicznego  

mailto:Sekretariat-SR@stat.gov.pl
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(§ 3) 

Stawka tego dodatku uzależniona będzie od wykonywanych przez rachmistrzów czynności i wynosić będzie: 

1) w przypadku dodatku za udzielanie informacji o spisie w trybie infolinii – 500 zł, w formie ryczałtu, za cały 

okres spisywania; 

2) w przypadku dodatki za umawianie z respondentami wizyt rachmistrzów spisowych w celu zebrania danych 

metodą wywiadu bezpośredniego – 350 zł, w formie ryczałtu, za cały okres spisywania; 

3) w przypadku dodatku za wypełnianie formularzy spisowych – 4 zł brutto za każdą spisaną osobę. 

 

3. Dodatek spisowy przyznawany pracownikom jednostek służb statystyki publicznej oraz pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego, wykonującym prace spisowe (§ 4) 

Za wykonywanie prac spisowych, pracownikom służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, 

oddelegowanym przez właściwych komisarzy spisowych do Centralnego Biura Spisowego, wojewódzkich biur 

spisowych oraz gminnych biur spisowych, przysługiwać będzie comiesięczny dodatek spisowy. 

Stawka tego dodatku wynosić będzie od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale 

poprzedzającym przyznanie dodatku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245) – za każdy miesiąc 

kalendarzowy wykonywania tych prac. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka tego dodatku 

spisowego ustalana będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego na rzecz spisu. 

 

4. Nagrody przyznawane komisarzom spisowym i ich zastępcom, a także pracownikom jednostek służb 

statystyki publicznej oraz pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, wykonującym prace spisowe (§ 

5) 

Z dniem wejścia w życie ustawy przewiduje się powołanie Generalnego Komisarza Spisowego (Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego), zastępców Generalnego Komisarza Spisowego, tj. Dyrektora Centralnego Biura Spisowego oraz 

osób wyznaczonych przez Generalnego Komisarza Spisowego.  

Generalny Komisarz Spisowy na terenie poszczególnych województw powoła: wojewódzkiego komisarza spisowego 

(wojewoda) oraz zastępcę wojewódzkiego komisarza spisowego (właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego). 

Na terenie gminy organami spisowymi będą: gminny komisarz spisowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta) oraz 

wyznaczony w razie potrzeby przez niego – zastępca gminnego komisarza spisowego. 

Ww. organom spisowym, a także pracownikom jednostek służb statystyki publicznej oraz pracownikom jednostek 

samorządu terytorialnego, wykonującym prace spisowe, oddelegowanym przez właściwych komisarzy spisowych do 

Centralnego Biura Spisowego, wojewódzkich biur spisowych oraz gminnych biur spisowych, mogą być przyznane 

nagrody.  

Maksymalna wysokość tych nagród określana jest jako krotność przeciętnego wynagrodzenia w kwartale 

poprzedzającym przyznanie nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nagrody te nie mogą być wyższe niż: 

1) w przypadku zastępców Generalnego Komisarza Spisowego – 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia; 

2) w przypadku wojewódzkich komisarzy spisowych i ich zastępców – 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia; 

3) w przypadku gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców – 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia; 

4) w przypadku pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe – 1,5-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia; 

5) w przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych przez komisarzy spisowych 

do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych – przeciętne wynagrodzenie. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa 

 

Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Gminy 2478 www.stat.gov.pl 1. Konieczność delegowania 

pracowników do pracy w biurach 

spisowych 

2. Konieczność wykonywania 

zadań określonych w art. 24 

projektowanej ustawy, 

Województwa 16 www.stat.gov.pl Konieczność delegowania 

pracowników do pracy w biurach 

spisowych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

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 rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – każdy będzie miał możliwość 

zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem w trybie art. 7 tej ustawy. 

Podsumowanie wyników konsultacji zostanie przedstawione w załączonym do projektu raporcie z konsultacji po ich 

przeprowadzeniu. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja nie odnosi się do związków zawodowych lub organizacji pracodawców,  

odstąpiono od przekazania projektu do zaopiniowania tym podmiotom. 

Z uwagi na fakt, iż uregulowania zawarte w projekcie ustawy dotyczą funkcjonowania jednostek samorządu 

terytorialnego, przedmiotowy projekt został przekazany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przy 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem zgłoszenia ewentualnych uwag. 

Podsumowanie wyników konsultacji zostanie przedstawione w załączonym do projektu raporcie z konsultacji po ich 

przeprowadzeniu. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem    76        76 

budżet państwa             

JST    76        76 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem  4 5 193 4       206 

budżet państwa  4 5 193 4       206 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem  -4 -5 -193 -4       -206 

budżet państwa  -4 -5 -117 -4       -130 

JST    76        76 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

Nie dotyczy  
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z …… 

r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie ma wpływu 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

Nie ma wpływu 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie ma wpływu 

osoby niepełnosprawne i 

osoby starsze 

Nie ma wpływu 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie ma wpływu 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
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 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 
Nie ma wpływu 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dnie od dnia ogłoszenia. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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