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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 13 sierpnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

(druk nr 1285) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem opiniowanej ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, 

zorganizowania oraz przeprowadzenia przedsięwzięcia statystycznego jakim jest narodowy 

spis powszechny ludności i mieszkań. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych 

informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze geograficzno-

społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw 

domowych i rodzin wraz z informacją o warunkach mieszkaniowych, a także o liczbie i stanie 

zasobów mieszkaniowych i budynkowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego 

kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań raz na 10 lat 

wynika z rozporządzenia (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 13.08.2008, str. 14). 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań odbędzie się w dniach 1 kwietnia 

2021 r. – 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Zasadą 

będzie przeprowadzenie samospisu internetowego. W przypadku jeżeli osoba fizyczna nie 

będzie w stanie przeprowadzić samospisu internetowego (w szczególności ze względu na stan 

zdrowia lub inny uzasadniony interes takiej osoby), dane będą zbierane w drodze wywiadu 

telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrzów 

spisowych.  
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W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym we własnym zakresie 

techniczno-materialnych warunków do przeprowadzenia samospisu internetowego Generalny 

Komisarz Spisowy (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego), wojewódzcy komisarze 

spisowi i ich zastępcy oraz gminni komisarze spisowi będą obowiązani zapewnić bezpłatny 

dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym 

oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego. Na wniosek osoby 

fizycznej objętej spisem powszechnym w pomieszczeniu zapewniona zostanie niezbędna 

pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji do przeprowadzenia samospisu 

internetowego. Generalny Komisarz Spisowy zamieści na stronie internetowej Głównego 

Urzędu Statystycznego, w terminie do 31 marca 2021 r., zbiorczą listę pomieszczeń, 

w których będzie można dokonać samospisu internetowego. 

Spis powszechny zostanie poprzedzony dwoma spisami próbnymi. Pierwszy z nich 

odbędzie się w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r., według stanu na 

dzień 30 września 2019 r., godz. 24.00 i obejmie dwie gminy: Czerwińsk nad Wisłą (powiat 

płoński, województwo mazowieckie) oraz Sierakowice (powiat kartuski, województwo 

pomorskie). Drugi spis próbny zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 

30 kwietnia 2020 r., według stanu na dzień 31 marca 2020 r., godz. 24.00. Obejmie on 

następujące gminy: Chełmno (powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie), 

Dubicze Cerkiewne (powiat hajnowski, województwo podlaskie), Gubin (powiat krośnieński, 

województwo lubuskie), Jabłonka (powiat nowotarski, województwo małopolskie), 

Kleszczów (powiat bełchatowski, województwo łódzkie), Kłodzko (powiat kłodzki, 

województwo dolnośląskie), Kołbaskowo (powiat policki, województwo 

zachodniopomorskie), Prószków (powiat opolski, województwo opolskie), Lesznowola 

(powiat piaseczyński, województwo mazowieckie), Lidzbark Warmiński (powiat lidzbarski, 

województwo warmińsko-mazurskie), Puck (powiat pucki, województwo pomorskie), 

Puszczykowo (powiat poznański, województwo wielkopolskie), Radymno (powiat 

jarosławski, województwo podkarpackie), Skierbieszów (powiat zamojski, województwo 

lubelskie), Wąchock (powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie) oraz Wojkowice 

(powiat będziński, województwo śląskie). 

Pracami spisowymi kierować będzie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako 

Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego będą: 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. 
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o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., oraz osoby wyznaczone przez Generalnego 

Komisarza Spisowego. 

Na terenie województwa pracami spisowymi kierować będzie wojewoda (wojewódzki 

komisarz spisowy). Jego zastępcą będzie właściwy miejscowo dyrektor urzędu 

statystycznego. Natomiast na terenie gminy pracami spisowymi kierować będzie wójt 

(burmistrz, prezydent miasta).  

W terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz w trakcie trwania spisu 

powszechnego, Telewizja Polska - Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio - Spółka Akcyjna 

i spółki radiofonii regionalnej, będą obowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania, 

w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, edukacyjnych 

i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem części 

przepisów odnoszących się do Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych 

biur spisowych. Przepisy te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. Projekt ustawy został 

przedłożony przez Rząd (druk sejmowy nr 3670). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

Komisji Finansów Publicznych. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu 

oraz jego rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. wniosła o jego uchwalenie 

w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 3709). Na etapie prac w Komisji 

nie wprowadzono do projektu istotnych merytorycznych zmian, niemniej należy zwrócić 

uwagę, że skrócono vacatio legis ustawy z 14 dni do 7 dni.  

 

III. Uwagi  

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

 

Iwona Kozera-Rytel  

Główny legislator 


