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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 2 marca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym 

 ludności i mieszkań w 2021 r. 

(druk nr 339) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zmiany w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności 

i mieszkań w 2021 r. mają przede wszystkim na celu: 

1) wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

w 2021 r., określanego w dalszej części opinii jako „spis powszechny”, o trzy miesiące 

(spis powszechny będzie trwał od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., 

a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerwca 2021 r.); 

2) przesunięcie okresu, w którym przeprowadzane będą badania kontrolne i badania 

uzupełniające (badania rozpoczną się dnia 1 października 2021 r. i będą prowadzone do 

dnia 31 grudnia 2021 r.); 

3) ujednolicenie stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów 

spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach spisu 

powszechnego; stawka ta wynosić będzie 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad 

bezpośredni albo wywiad telefoniczny, skutkujący prawidłowym spisaniem danej osoby 

fizycznej; 

4) jednoznaczne określenie zasad ustalania wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla 

rachmistrzów spisowych za przeprowadzenie wywiadu, w którym jeden rachmistrz 

spisowy rozpoczyna zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym, 

a inny rachmistrz spisowy kończy zbieranie tych danych – w takim przypadku 
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wynagrodzenie albo dodatek spisowy przysługiwać będzie tylko temu rachmistrzowi 

spisowemu, który zakończył zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem 

powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby; 

5) doprecyzowanie, że dodatek za wykonywanie prac spisowych (z wyłączeniem dodatku 

dla rachmistrzów spisowych, zależnego od liczby przeprowadzonych wywiadów 

bezpośrednich albo wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem 

powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób), a także nagroda za 

wykonywanie prac spisowych będą miały charakter fakultatywny; 

6) rezygnację z dodatkowej funkcji rachmistrzów spisowych będących pracownikami 

jednostek służb statystyki publicznej, polegającej na pełnieniu dyżurów przy udzielaniu 

informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu wywiadów bezpośrednich z osobami 

fizycznymi objętymi spisem powszechnym; doświadczenia zdobyte w trakcie 

przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. wskazują, że funkcja ta była 

rzadko łączona z wykonywaniem zadań rachmistrza spisowego, a obsługa infolinii 

spisowej była z reguły sprawowana przez inne osoby wykonujące prace spisowe 

w ramach wojewódzkich biur spisowych; 

7) dostosowanie przepisów dotyczących nieodpłatnego rozpowszechniania przez Telewizję 

Polską – Spółkę Akcyjną oraz Polskie Radio – Spółkę Akcyjną i spółki radiofonii 

regionalnej, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny, do zmiany 

wprowadzanej w art. 1 ust. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności 

i mieszkań w 2021 r., której celem jest wydłużenie czasu trwania spisu powszechnego 

do dnia 30 września 2021 r.;  

8) dostosowanie szeregu przepisów ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności 

i mieszkań w 2021 r. do wskazanych powyżej zmian. 

W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji: 

1) Generalny Komisarz Spisowy zaktualizuje zbiorczą listę pomieszczeń wyposażonych 

w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do 

przeprowadzenia samospisu internetowego, w celu umożliwienia przeprowadzenia 

samospisu osobom fizycznym nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-

materialnych warunków do jego przeprowadzenia; 

2) dyrektorzy urzędów statystycznych jako zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych 

dostosują umowy zawarte z rachmistrzami spisowymi do wymagań określonych 
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w znowelizowanym art. 36 ust. 4 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności 

i mieszkań w 2021 r. określającym jednolitą stawkę 6 zł brutto za każdy 

przeprowadzony wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny, skutkujący 

prawidłowym spisaniem danej osoby fizycznej. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. Projekt ustawy (druk 

sejmowy nr 913) został wniesiony przez Rząd w dniu 8 lutego 2021 r. Marszałek Sejmu 

skierowała powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych. Komisja po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 24 lutego 2021 r. wniosła o jego uchwalanie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

Komisji (druk sejmowy nr 968). W takcie prac w Komisji wprowadzono do projektu kilka 

zmian o charakterze doprecyzowującym przepisy i techniczno-legislacyjnym. Na etapie 

drugiego czytania zgłoszono poprawki, których celem była zmiana terminu przeprowadzenia 

spisu powszechnego. W myśl zgłoszonych poprawek spis powszechny miałby się odbyć 

w terminie 90 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19. Poprawki te nie uzyskały akceptacji Sejmu. Ustawa została poparta 

przez 312 posłów, 11 posłów było przeciw, zaś 129 posłów wstrzymało się od głosowania.  

 

III. Uwaga ogólna  

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, niemniej biorąc pod uwagę 

dalszy harmonogram prac nad ustawą (rozpatrzenie ustawy przez Senat, ewentualne 

stanowisko Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu, czas na podpisanie ustawy przez 

Prezydenta i zarządzenie jej ogłoszenia, a także czas na jej publikację) wątpliwości może 

budzić przepis art. 4 przesądzający, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

Przyjęte rozwiązanie może być uznane za ingerujące w konstytucyjny termin na podpisanie 

ustawy przez Prezydenta. W myśl art. 122 ust. 2 Konstytucji Prezydent podpisuje ustawę 

w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Warto 

przy tym wspomnieć, że Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2019 r. (Kp 

2/18) stwierdził, że określenie daty wejścia w życie ustawy z pominięciem 

zagwarantowanego Prezydentowi terminu podjęcia decyzji w przedmiocie podpisania ustawy 
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stanowi wystarczającą przesłankę do stwierdzenia, iż ustawodawca uchybił standardowi 

demokratycznego państwa prawnego w aspekcie nakazu zachowania odpowiedniej vacatio 

legis, a tym samym naruszył art. 2 Konstytucji. 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


