
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 
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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W ostatnim czasie wielu samorządowców interweniowało u mnie w sprawie wstrzymania wypłat nagród 

za ubiegłoroczny spis rolny. Główny Urząd Statystyczny w interpretacjach przedstawia stanowisko, zgodnie 

z którym blokuje wypłaty nagród za realizację Państwowego Spisu Rolnego 2020, a to, zdaniem samorzą-

dowców, bezprawne procedury, bo zgodnie z ustawą nagrody dla gminnych komisarzy spisowych oraz do-

datki i wynagrodzenia dla rachmistrzów powinny być wypłacone. Dotacja na realizację spisu rolnego ujęta 

w budżecie gminy została określona w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 

w 2020 r. oraz w piśmie skierowanym do gmin przez wojewódzkie biuro spisowe w dniu 15 lipca 2020 r., 

w związku z czym przyjąć należy, że wypłata tych środków musi nastąpić w identycznym trybie, jaki prawo 

przewiduje dla wynagrodzeń organów wykonawczych gmin. Znamienne, że to prezes GUS sam przedłożył 

projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym, której obecnie nie chce wykonywać, tymczasem ma ustawowy 

obowiązek przeprowadzenia spisu do końca, także w zakresie umożliwienia wykorzystania przekazanych 

gminom dotacji na koszty operacji, w tym wynagrodzenia osobowe. 

Włodarze gmin, z którymi kontaktowałem się w niniejszej sprawie, są zdziwieni i rozgoryczeni, tym bar-

dziej że ich zdaniem wszyscy gminni komisarze i ich zespoły sumienie wykonywali swoje obowiązki, jedno-

cześnie GUS przekazał im też informację, jakoby w sprawie nagród spisowych dla gminnych komisarzy spi-

sowych oraz dodatków i wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych była „negatywna opinia większości 

wojewodów (wojewódzkich komisarzy spisowych) lub brak pozytywnej opinii od pozostałych wojewodów”. 

Co zawiera ta opinia i dlaczego jest negatywna? Tego nikt już nie wyjaśnia. 

Powszechny Spis Rolny odbywał się od 1 do 30 listopada 2020 r. i w większości miał on formę „samospi-

su” internetowego, jednak mimo to ważną rolę w całym procesie odegrały gminne biura spisowe, które od-

powiadały m.in. za organizację naboru rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w tere-

nie oraz ich szkolenia. Zadaniem gmin było też monitorowanie czynności spisowych i współudział w popula-

ryzacji spisu rolnego. 

W zgodnej opinii samorządowców blokowanie wypłat przedmiotowych nagród jest oburzające i bezpraw-

ne, w tej sytuacji wypłacenie nagród gminnym biurom spisowym pokazałoby dobrą wolę rządu i udowodniło 

faktyczną chęć budowania dobrych, partnerskich relacji z samorządem. Wobec przedstawionych argumentów 

środowiska samorządowego jestem przekonany, że przewidziana ustawą wypłata przedmiotowych nagród 

powinna być niezwłocznie zrealizowana przez GUS, w związku z czym zwracam się do Pana Premiera 

o wnikliwą analizę nakreślonej problematyki i doprowadzenie do realizacji rzeczonych wypłat. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 
 


