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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia  25 lutego 2021 r. 

 

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

 
(druk nr 339) 

 

USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 

w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. oraz 

zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników 

tego spisu. 

[2. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 

czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.] 

<2. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 

30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.> 

 

Art. 15. 

1. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis 

internetowy. 

2. (3) (uchylony). 

3. Osoba fizyczna przeprowadzająca samospis internetowy jest obowiązana do udzielenia 

odpowiedzi zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1. 

4.  (uchylony). 

[5.  Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku 

przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia 

lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, 
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telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż 

do dnia 31 maja 2021 r.] 

<5. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku 

przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan 

zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki 

publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii 

spisowej, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.> 

 

Art. 16. 

[1. W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-

materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego 

Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi i ich zastępcy oraz gminni 

komisarze spisowi zapewniają bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt 

komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia 

samospisu internetowego.] 

<1. W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym we własnym zakresie 

techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu 

internetowego Generalny Komisarz Spisowy, zastępcy wojewódzkich komisarzy 

spisowych oraz gminni komisarze spisowi zapewniają bezpłatny dostęp do 

pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym 

oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego.> 

2. Na wniosek osoby fizycznej objętej spisem powszechnym Generalny Komisarz Spisowy, 

zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego lub właściwy gminny 

komisarz spisowy zapewnia w czasie przeprowadzania samospisu internetowego w 

pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, niezbędną pomoc w zakresie obsługi 

interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 14a pkt 1. 

3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, udostępnia się bezpłatnie w: 

1)   jednostkach służb statystyki publicznej; 

[2)   urzędach wojewódzkich;] 

3)   urzędach obsługujących wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz gminnych 

jednostkach organizacyjnych. 

4. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. 
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5. Gminni komisarze spisowi przekazują zastępcom wojewódzkich komisarzy spisowych 

informacje o pomieszczeniach, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w terminie do dnia 31 

stycznia 2021 r. 

6. Zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych sporządzają listy pomieszczeń, o których 

mowa w ust. 1, w miejscowościach położonych na terenie objętym ich zakresem działania 

i przekazują je Generalnemu Komisarzowi Spisowemu w terminie do dnia 28 lutego 2021 

r. 

7. Generalny Komisarz Spisowy zamieszcza na stronie internetowej Głównego Urzędu 

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

których mowa w ust. 1, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 17b.  

1. Wywiady bezpośrednie i wywiady telefoniczne przeprowadzają rachmistrze spisowi, 

którymi są: 

1)   pracownicy jednostek służb statystyki publicznej, w tym ankieterzy statystyczni, o 

których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej, wyznaczeni przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy 

spisowych do zebrania danych w ramach spisu powszechnego od osób fizycznych 

objętych tym spisem; 

2)   osoby fizyczne powołane przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy 

spisowych w wyniku naborów przeprowadzonych na zasadach i w trybie określonych 

w ustawie do zebrania danych w ramach spisu powszechnego od osób fizycznych 

objętych tym spisem, z którymi jest nawiązywana współpraca na warunkach 

określonych w ustawie. 

[2. Rachmistrze spisowi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą również pełnić dyżury przy 

udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu wywiadów bezpośrednich 

z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym.] 

 

[Art. 17d.  

Za wykonywanie czynności spisowych, o których mowa w art. 17b, rachmistrze spisowi 

otrzymują: 

1)   w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 - dodatek 

spisowy, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 38 ust. 5-11; 
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2)   w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2  

- wynagrodzenie, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 36 ust. 4-

4c.] 

 

<Art. 17d. 

Za wykonywanie czynności spisowych, o których mowa w art. 17b, rachmistrze spisowi 

otrzymują: 

1) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 – 

dodatek spisowy, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 38 ust. 

5 i 11; 

2) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 – 

wynagrodzenie, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 36 ust. 4 

i 4c.> 

 

Art. 21. 

1. W celu sprawdzenia jakości i kompletności spisu powszechnego przeprowadza się badania 

kontrolne. 

[2. Badania kontrolne przeprowadza się w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 

30 listopada 2021 r.] 

<2. Badania kontrolne przeprowadza się w okresie od dnia 1 października 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2021 r.> 

 

Art. 22. 

1. Badania uzupełniające mają na celu zebranie informacji określonych w załącznikach nr 1 i 

2 do ustawy, które nie zostały zebrane w ramach spisu powszechnego, a które dla 

zapewnienia kompleksowości oraz efektywności spisu powszechnego powinny zostać 

zebrane. 

2. Badania uzupełniające przeprowadza się na próbie wylosowanej z operatu do badań 

statystycznych uzyskanego w wyniku przeprowadzonego spisu powszechnego. 

[3. Badania uzupełniające przeprowadza się w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 

30 listopada 2021 r.] 

<3. Badania uzupełniające przeprowadza się w okresie od dnia 1 października 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2021 r.> 
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Art. 36. 

1.  Rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, powołuje zastępca 

właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały 

najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście 

kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2. 

2.  Rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, wykonuje czynności w 

ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu 

statystycznego. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2: 

1)   określa co najmniej: 

a)   teren województwa, termin i zakres wykonywania czynności objętych metodami 

zbierania danych, o których mowa w art. 14a pkt 2 i 3, 

b)  wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w lit. a, 

c)  warunki i tryb jej rozwiązania; 

2)    wskazuje urządzenia techniczne powierzane rachmistrzowi spisowemu, o którym 

mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, na czas wykonywania czynności spisowych objętych 

metodami zbierania danych, o których mowa w art. 14a pkt 2 i 3, a także zawiera 

postanowienia dotyczące udostępnienia rachmistrzowi tych urządzeń oraz warunków i 

terminu ich zwrotu po zakończeniu czynności spisowych lub po wcześniejszym 

rozwiązaniu umowy. 

[4.  Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, 

w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi 

objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości: 

1)   7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi 

objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób; 

2)   4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi 

objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.] 

<4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, 

ustala się, bez względu na metodę przeprowadzania przez niego wywiadów 

z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki 

w wysokości 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo 

wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, 

skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.> 
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[4a.  W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z 

osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady 

bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych 

na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów. 

4b.  Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, rozpoczyna zbieranie 

danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą: 

1)   wywiadu bezpośredniego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu 

telefonicznego, 

2)   wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu 

bezpośredniego 

-   wynagrodzenie przysługuje tylko za tę metodę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie 

przekazywania danych przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym, skutkujące 

prawidłowym spisaniem tej osoby.] 

4c. Do wynagrodzenia rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564). 

5. Przy zbieraniu danych rachmistrz spisowy posługuje się umieszczonym w widocznym 

miejscu identyfikatorem. 

6. Identyfikator, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1)    imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego; 

2)   numer identyfikatora; 

3)   nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego; 

4)    określenie województwa, na obszarze którego rachmistrz spisowy jest upoważniony 

do przeprowadzania wywiadów bezpośrednich lub wywiadów telefonicznych z 

osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym; 

5)    (uchylony); 

6)   podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora; 

7)   okres, na jaki identyfikator został wystawiony. 

7.  (uchylony). 

8.  Rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który uległ wypadkowi 

podczas wykonywania czynności w ramach wywiadu bezpośredniego lub wywiadu 

telefonicznego z osobą fizyczną objętą spisem powszechnym, a w razie wypadku 

śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane 
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w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. poz. 984). 

9. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 8, zastępca 

wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy ze względu na miejsce zdarzenia ustala 

okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza dokumentację w tym zakresie zgodnie 

z odrębnymi przepisami i przekazuje ją terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Art. 38. 

1. W ramach wydatków osobowych mogą być finansowane: 

1)   wynagrodzenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących 

prace spisowe; 

2)   dodatki za wykonywanie prac spisowych, zwane dalej "dodatkami spisowymi", lub 

jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych, zwana dalej "nagrodą 

spisową", dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek 

samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych; 

3)   nagroda spisowa dla komisarzy spisowych. 

2.  Stawka dodatku spisowego, z wyłączeniem dodatku spisowego przyznawanego 

rachmistrzom spisowym, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, wynosi od 5% do 120% 

kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie 

dodatku spisowego, 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 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222), zwanego dalej "przeciętnym 

wynagrodzeniem", za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. W przypadku 

okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku spisowego jest ustalana w 

wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu. 

3. Maksymalna wysokość nagrody spisowej jest określona jako krotność przeciętnego 

wynagrodzenia i nie może być wyższa niż: 

1)   3-krotność przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku zastępców Generalnego 

Komisarza Spisowego; 

2)   2-krotność przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku wojewódzkich komisarzy 

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

a)  gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców, 

b)  pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe, 

c)  pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących prace spisowe w 

wojewódzkich albo gminnych biurach spisowych. 

4.  [Dodatek spisowy lub nagroda spisowa, z wyłączeniem rachmistrzów spisowych, o których 

mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, są przyznawane przy uwzględnieniu:] 

<Dodatek spisowy lub nagroda spisowa, z wyłączeniem rachmistrzów spisowych, 

o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, mogą być przyznawane przy 

uwzględnieniu:> 

1)   funkcji pełnionej w spisie powszechnym; 

2)   zakresu i złożoności wykonywanych zadań; 

3)   stopnia odpowiedzialności za wykonywane zadania; 

4)   liczby podległych osób wykonujących prace spisowe; 

5)   inicjatywy i zaangażowania w wykonywanie prac spisowych. 

[5.  Dodatek spisowy rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, ustala 

się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi 

objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości: 

1)   7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi 

objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób; 

2)   4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi 

objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.] 

<5. Dodatek spisowy rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, 

ustala się, bez względu na metodę przeprowadzania przez niego wywiadów 

z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki 

w wysokości 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo 

wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, 

skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.> 

[6.  W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, który z 

osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady 

bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego dodatek spisowy stanowi suma ustalonych 

na podstawie ust. 5 dodatków spisowych za przeprowadzenie tych wywiadów. 
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7.  Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, rozpoczyna zbieranie 

danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą: 

1)   wywiadu bezpośredniego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu 

telefonicznego, 

2)   wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu 

bezpośredniego 

-   dodatek spisowy przysługuje tylko za tę metodę wywiadu, w której nastąpiło 

zakończenie przekazywania danych przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym, 

skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby. 

8.  Rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, który jest wyznaczony 

do pełnienia dyżurów przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu 

wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, 

przysługuje dodatek spisowy z tytułu pełnienia dyżurów. 

9. Dodatek spisowy z tytułu pełnienia dyżurów, o którym mowa w ust. 8, jest ustalany jako 

iloczyn stawki w wysokości 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu 

informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu wywiadów bezpośrednich z osobami 

fizycznymi objętymi spisem powszechnym. 

10.  Rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, pełniący dyżur, o którym 

mowa w ust. 8, nie może w trakcie dyżuru przeprowadzać wywiadów telefonicznych 

z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym.] 

11.  Do dodatków spisowych nie stosuje się przepisów: 

1)   ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537); 

2)   ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3)   ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 

i 285). 

 

<Art. 38a. 

Jeżeli zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym rozpoczyna 

jeden rachmistrz spisowy, a kończy inny rachmistrz spisowy: 

1) wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadu – w przypadku rachmistrza spisowego, 

o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, albo 
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2) dodatek spisowy za przeprowadzenie wywiadu – w przypadku rachmistrza 

spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 

– przysługuje tylko temu rachmistrzowi spisowemu, który zakończył zbieranie danych 

od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem 

tej osoby.> 

 

Art. 41. 

1. Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w art. 40 ust. 1, wynosi 200 

godzin czasu antenowego. 

2. Ustala się następujący podział czasu antenowego, o którym mowa w ust. 1: 

1)   60 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez 

Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną; 

2)   80 godzin łącznie w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych 

przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej; 

3)   22 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez 

Polskie Radio - Spółkę Akcyjną; 

4)   38 godzin łącznie w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki 

radiofonii regionalnej. 

[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób 

rozpowszechniania audycji, o których mowa w art. 40 ust. 1, w ramach czasu antenowego, 

o którym mowa w ust. 1, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie 

popularyzację znaczenia spisu powszechnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej 

mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu 

osób fizycznych objętych spisem powszechnym.] 

<3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i  sposób 

rozpowszechniania w trakcie trwania spisu powszechnego audycji, o których mowa 

w art. 40 ust. 1, w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 1, z podziałem 

na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu 

powszechnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego 

przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu osób fizycznych objętych 

spisem powszechnym.> 
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[ZAŁĄCZNIK Nr 3   

SPECYFIKACJA KOSZTÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 

 

Lp. 

 

 Grupy wydatków 

 

 Koszt ogółem brutto w 

zł 

 

 Koszt brutto w zł według lat wydatkowania 

 

       

 

      2019 

 

 2020 

 

 2021 

 

 2022 

 

 2023-2028 

 

1 

 

 Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych 

 

 

 

 Oprogramowanie tworzenia operatu 

spisowego na podstawie rejestrów 

urzędowych oraz systemów 

informacyjnych administracji 

publicznej 

 

 147 900,00 

 

 147 900,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Aktualizacja wojewódzkiego operatu 

spisowego w urzędach statystycznych 

 111 780,00 

 

 0,00 

 

 111 780,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 
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 Pozyskanie map cyfrowych i 

przystosowanie ich do potrzeb 

statystyki publicznej 

 

 100 000,00 

 

 100 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Razem 

 

 359 680,00 

 

 247 900,00 

 

 111 780,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2 

 

 Szkolenia rachmistrzów spisowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

 

 Szkolenia pracowników jednostek 

służb statystyki publicznej i 

pracowników jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

 460 032,80 

 

 0,00 

 

 27 532,80 

 

 432 500,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Szkolenia rachmistrzów spisowych 

 

 390 500,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 390 500,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Szkolenia informatyczne 

 

 200 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 200 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 
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 Razem 

 

 1 050 532,80 

 

 0,00 

 

 27 532,80 

 

 1 023 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3 

 

 Rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - wydatki 

bezosobowe i osobowe 

 

 

 

 Rachmistrze spisowi, pochodzący z 

naboru dokonywanego przez gminne 

biura spisowe - wydatki bezosobowe 

 

 94 509 760,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

94 509 760,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Pozostali rachmistrze spisowi, 

pracownicy jednostek służb statystyki 

publicznej i pracownicy jednostek 

samorządu terytorialnego - wydatki 

osobowe 

 

 111 813 580,00 

 

  735 764,00 

 

 5 184 371,20 

 

 8 946 876,80 

 

  946 568,0

0 

 

 0,00 

 

 

 

 Razem 

 

 206 323 340,00 

 

3 735 764,00 

 

 5 184 371,20 

 

193 456 636,8

0 

 

3 946 568,0

0 

 

 0,00 
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4 

 

 Aplikacje spisowe i materiały wykorzystywane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

 

 

 

 Opracowanie aplikacji 

elektronicznej do zbierania danych 

 

 91 890,00 

 

 30 630,00 

 

 61 260,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Opracowanie centralnej aplikacji do 

zarządzania rachmistrzami 

spisowymi przy wykorzystaniu 

Geograficznego Systemu 

Informacyjnego (GIS) 

 

 306 300,00 

 

 91 890,00 

 

 214 410,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Opracowanie materiałów do nauki i 

testowania drogą elektroniczną (e-

learning) 

 

 306 300,00 

 

 91 890,00 

 

 214 410,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Opracowanie i druk instrukcji, 

wytycznych, materiałów 

szkoleniowych, materiałów 

 34 132 960,00 

 

 66 560,00 

 

 1 216 400,00 

 

32 850 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 
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popularyzacyjnych oraz opracowanie 

i wysyłka listów Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego do 

respondentów 

 

 

 

 Razem 

 

 34 837 450,00 

 

 280 970,00 

 

 1 706 480,00 

 

32 850 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

5 

 

 Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych oraz dostosowanie infrastruktury na potrzeby narodowego spisu 

powszechnego ludności i mieszkań 

 

 

 

 Urządzenia mobilne do masowego 

zebrania danych spisowych oraz 

dostosowanie infrastruktury 

(inwestycje) 

 

 12 026 200,00 

 

1 094 200,00 

 

 1 332 000,00 

 

 9 600 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Razem 

 

 12 026 200,00 

 

1 094 200,00 

 

 1 332 000,00 

 

 9 600 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 
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6 

 

 Popularyzacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

 

 

 

 Działania informacyjne, edukacyjne 

i promocyjne 

 

 50 000 000,00 

 

3 300 000,00 

 

 5 500 000,00 

 

41 000 000,00 

 

 200 000,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Razem 

 

 50 000 000,00 

 

3 300 000,00 

 

 5 500 000,00 

 

41 000 000,00 

 

 200 000,00 

 

 0,00 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

7 

 

 Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

 

 

 

 Opracowanie, analiza i 

udostępnianie wyników narodowego 

spisu powszechnego ludności i 

mieszkań 

 

 4 595 232,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 2 816 800,00 

 

1 778 432,0

0 

 

 0,00 

 

 

 

 Razem 

 

 4 595 232,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 2 816 800,00 

 

1 778 432,0

0 

 

 0,00 
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8 

 

 Pozostałe wydatki 

 

 

 

 Utworzenie i działanie 

wojewódzkich biur spisowych - 

wydatki rzeczowe 

 

 6 250 000,00 

 

 0,00 

 

 1 250 000,00 

 

 4 375 000,00 

 

 625 000,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Utworzenie i działanie gminnych 

biur spisowych - wydatki rzeczowe 

 

 2 000 000,00 

 

 0,00 

 

 600 000,00 

 

 1 400 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Wydatki związane z 

przeprowadzaniem wywiadów 

telefonicznych - wydatki rzeczowe, 

telefony 

 

 56 000,00 

 

 0,00 

 

 16 800,00 

 

 39 200,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Spisy próbne (szkolenia, zebranie 

informacji, opracowanie wyników) 

 

 4 000 000,00 

 

1 500 000,00 

 

 2 500 000,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

  Delegacje, tłumaczenia, transport  3 000 000,00  400 000,00  800 000,00  1 800 000,00  0,00  0,00 
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 Badania kontrolne i uzupełniające 

 

 42 881 260,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

42 881 260,00 

 

 0,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Wydatki inne niż przewidziane 

powyżej 

 

 18 620 305,20 

 

1 441 166,00 

 

 3 971 036,00 

 

10 758 103,20 

 

2 450 000,00 

 

 0,00 

 

 

 

 Razem 

 

 76 807 565,20 

 

3 341 166,00 

 

 9 137 836,00 

 

61 253 563,20 

 

3 075 000,00 

 

 0,00 

 

 

 

 OGÓŁEM 

 

 386 000 000,00 

 

12 000 000,00 

 

23 000 000,00 

 

342 000 000,00 

 

9 000 000,00 

 

 0,00] 
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<Załącznik  
do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r.  
o zmianie ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
 

     

„Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.  
(Dz. U. poz. 1175 oraz z 2020 r. poz. 1486) 

SPECYFIKACJA KOSZTÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 

        

Lp. Grupy wydatków Koszt ogółem brutto 
w zł 

Koszt brutto w zł według lat wydatkowania 

  

2019 2020 2021 2022 2023 – 2028 

1 Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych 

  
Oprogramowanie tworzenia operatu spisowego 
na podstawie rejestrów urzędowych oraz 
systemów informacyjnych administracji 
publicznej 147 900,00 147 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Aktualizacja wojewódzkiego operatu spisowego 
w urzędach statystycznych  111 780,00 0,00 111 780,00 0,00 0,00 0,00 

  Pozyskanie map cyfrowych i przystosowanie ich 
do potrzeb statystyki publicznej 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Razem 359 680,00 247 900,00 111 780,00 0,00 0,00 0,00 
                
2 Szkolenia rachmistrzów spisowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego 

  

Szkolenia pracowników jednostek służb 
statystyki publicznej i pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego 460 032,80 0,00 27 532,80 432 500,00 0,00 0,00 

  Szkolenia rachmistrzów spisowych 390 500,00 0,00 0,00 390 500,00 0,00 0,00 
  Szkolenia informatyczne 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 
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  Razem 1 050 532,80 0,00 27 532,80 1 023 000,00 0,00 0,00 
                
3 Rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego  –  wydatki bezosobowe i osobowe 

  

Rachmistrze spisowi, pochodzący z naboru 
dokonywanego przez gminne biura spisowe – 
wydatki bezosobowe 115 509 760,00 0,00 0,00 115 509 760,00 0,00 0,00 

  

Pozostali rachmistrze spisowi, pracownicy 
jednostek służb statystyki publicznej i 
pracownicy jednostek samorządu terytorialnego 
– wydatki osobowe 111 813 580,00 3 735 764,00 5 184 371,20 98 946 876,80 3 946 568,00 0,00 

  Razem 227 323 340,00 3 735 764,00 5 184 371,20 214 456 636,80 3 946 568,00 0,00 
                
4 Aplikacje spisowe i  materiały wykorzystywane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

  
Opracowanie aplikacji elektronicznej do 
zbierania danych 91 890,00 30 630,00 61 260,00 0,00 0,00 0,00 

  

Opracowanie centralnej aplikacji do zarządzania 
rachmistrzami spisowymi przy wykorzystaniu 
Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) 306 300,00 91 890,00 214 410,00 0,00 0,00 0,00 

  
Opracowanie materiałów do nauki i testowania 
drogą elektroniczną (e-learning) 306 300,00 91 890,00 214 410,00 0,00 0,00 0,00 

  

Opracowanie i druk instrukcji, wytycznych, 
materiałów szkoleniowych, materiałów 
popularyzacyjnych oraz opracowanie i wysyłka 
listów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
do respondentów 34 132 960,00 66 560,00 1 216 400,00 32 850 000,00 0,00 0,00 

  Razem 34 837 450,00 280 970,00 1 706 480,00 32 850 000,00 0,00 0,00 
                

5 
Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych oraz dostosowanie infrastruktury na potrzeby narodowego spisu powszechnego ludności i 
mieszkań 

  

Urządzenia mobilne do masowego zebrania 
danych spisowych oraz dostosowanie 
infrastruktury (inwestycje) 12 026 200,00 1 094 200,00 1 332 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00 

  Razem 12 026 200,00 1 094 200,00 1 332 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00 
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6 Popularyzacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

  Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne 50 000 000,00 3 300 000,00 5 500 000,00 41 000 000,00 200 000,00 0,00 
  Razem 50 000 000,00 3 300 000,00 5 500 000,00 41 000 000,00 200 000,00 0,00 
                
7 Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

  

Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników 
narodowego spisu powszechnego ludności i 
mieszkań 4 595 232,00 0,00 0,00 2 816 800,00 1 778 432,00 0,00 

  Razem 4 595 232,00 0,00 0,00 2 816 800,00 1 778 432,00 0,00 
                
8 Pozostałe wydatki 

  
Utworzenie i działanie wojewódzkich biur 
spisowych – wydatki rzeczowe 6 250 000,00 0,00 1 250 000,00 4 375 000,00 625 000,00 0,00 

  
Utworzenie i działanie gminnych biur spisowych 
– wydatki rzeczowe 2 000 000,00 0,00 600 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 

  

Wydatki związane z przeprowadzaniem 
wywiadów telefonicznych – wydatki rzeczowe, 
telefony 56 000,00 0,00 16 800,00 39 200,00 0,00 0,00 

  
Spisy próbne (szkolenia, zebranie informacji, 
opracowanie wyników) 4 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

  Delegacje, tłumaczenia, transport  3 000 000,00 400 000,00 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 
  Badania kontrolne i uzupełniające 21 881 260,00 0,00 0,00 21 881 260,00 0,00 0,00 
  Wydatki inne niż przewidziane powyżej 18 620 305,20 1 441 166,00 3 971 036,00 10 758 103,20 2 450 000,00 0,00 
  Razem 55 807 565,20 3 341 166,00 9 137 836,00 40 253 563,20 3 075 000,00 0,00 
  OGÓŁEM 386 000 000,00 12 000 000,00 23 000 000,00 342 000 000,00 9 000 000,00 0,00> 


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

