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Nazwa projektu 
ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

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 Systemów 

Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów 

e-mai: J.Dygaszewicz@stat.gov.pl; tel. (22) 608-33-41 

 

Data sporządzenia 
11.07.2018 r. 

 

Źródło:  

Inne 

 

Nr w wykazie prac  

UD 223 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Na podstawie przepisów Unii Europejskiej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 763/ 2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14)) państwa 

członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań raz na 10 lat. 

Celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorganizowania oraz przeprowadzenia narodowego 

spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji  

o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także  

o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach, jak również warunkach 

mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

 

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

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 1000) 

przeprowadzenie spisu powszechnego, w którym nakłada się obowiązek udzielania informacji na osoby fizyczne wymaga 

odrębnej ustawy. Inne działania niż działania legislacyjne w tym zakresie nie są możliwie.  

Oczekiwanym efektem jest ogłoszenie ustawy regulującej kwestie przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego 

ludności i mieszkań w roku 2021. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 763/ 2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych 

ludności i mieszkań ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Niemniej niezbędne są regulacje zapewniające zaspokojenie również potrzeb 

krajowych w zakresie informacji statystycznych.  

 

Prawodawstwo innych krajów członkowskich wskazuje na regulowanie zagadnień związanych z prowadzeniem spisów  

w formie aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Osoby zamieszkujące na 

terytorium RP 

100% populacji Rejestr PESEL Przekazanie informacji 

spisowych 

Organy administracji 

rządowej prowadzące 

rejestry urzędowe  

i systemy informacyjne 

administracji publicznej 

13 Baza wiedzy o 

administracyjnych źródłach 

danych - źródło GUS 

Przygotowanie i przekazanie do 

GUS zbiorów danych, 

uzupełnienie, modyfikacja 

prowadzonych rejestrów 

urzędowych i systemów 

informacyjnych administracji 

publicznej 

Organy administracji 

samorządowej prowadzące 

314 starostów, 66 

prezydentów miast na 

Krajowy rejestr urzędowy 

podziału terytorialnego kraju 

Przygotowanie i przekazanie do 

GUS zbiorów danych 
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rejestry urzędowe  

i systemy informacyjne 

administracji publicznej 

prawach powiatu 

2478 wójtów, 

burmistrzów, 

prezydentów miast 

(TERYT) - źródło GUS Uzupełnienie, modyfikacja 

prowadzonych rejestrów 

urzędowych i systemów 

informacyjnych administracji 

publicznej 

 

 

Przedsiębiorcy wykonujący 

działalność gospodarczą 

w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej 

Około 8 Krajowy rejestr urzędowy 

podmiotów gospodarki 

narodowej REGON – źródło 

GUS 

Przygotowanie i przekazanie do 

GUS zbiorów danych 

Dostawcy publicznych 

dostępnych usług 

telekomunikacyjnych  

w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1907, z późn. 

zm.) 

Około 6  Krajowy rejestr urzędowy 

podmiotów gospodarki 

narodowej REGON – źródło 

GUS 

Przygotowanie i przekazanie do 

GUS zbiorów danych 

Operator pocztowy 

wyznaczony – operator 

pocztowy obowiązany do 

świadczenia usług 

powszechnych 

1   

Spółdzielnie mieszkaniowe Około 3600 Krajowa Rada Spółdzielcza Przygotowanie i przekazanie do 

GUS zbiorów danych 

Podmioty prowadzące 

działalność w zakresie 

zbiorowego odprowadzania 

ścieków i zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę 

Około 9680 Krajowy rejestr urzędowy 

podmiotów gospodarki 

narodowej REGON – źródło 

GUS 

Przygotowanie i przekazanie do 

GUS zbiorów danych 

Podmioty których 

podstawową lub 

drugorzędną działalnością 

jest przesył, dystrybucja 

paliw gazowych i obrót 

paliwami gazowymi dla 

których odbiorcą 

końcowym dokonującym 

zakupu paliwa gazowego z 

sieci są gospodarstwa 

domowe 

   

Podmioty których 

podstawową lub 

drugorzędną działalnością 

jest obrót, przesył i 

wytwarzanie energii 

cieplnej dla których 

odbiorcą końcowym 

dokonującym zakupu są 

gospodarstwa domowe 

   

Dostawcy publicznie 

dostępnych usług 

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

Projekt ustawy został zamieszczony w BIP Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny; 

przekazany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz dodatkowo skierowany do zaopiniowania i konsultacji 

publicznych do: Prokuratora Krajowego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Wyższego Urzędu 

Górniczego, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Cywilnej, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Finansowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczącego Rządowej Rady 

Ludnościowej, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

Głównego Inspektora Pracy, Głównego Lekarza Weterynarii, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa 

Statystycznego, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii 

Miasteczek Polskich, Wojewodów, Marszałków Województw, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Prezesa Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Wód Polskich, Polskiego 

Związku Windykacji, Krajowej Rady Komorniczej, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Syndyków i Likwidatorów, 

Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowej Rady Doradców 

Podatkowych, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Związków  

i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Województw RP, Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Krajowego Związku Rolników Kółek  

i Organizacji Rolniczych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Izby Gospodarczej, Zarządu Polskiej Rady Biznesu, 

Rady Dialogu Społecznego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji „Lewiatan”, 

Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Pracodawców Business Centre Club.  

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 2018 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             

budżet państwa             

JST    78        78 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa 
 12 22 343 

 

9       386 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem  12 22 343 9       386 

budżet państwa  12 22 265 9       308 

JST    78        78 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Budżet Państwa 
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

Ze środków budżetu państwa przewidziane są dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także osoby niepełnosprawne i osoby starsze 

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 Poszukując nowych rynków dla rozwoju firm, przedsiębiorcy analizują 

szczegółowo dane statystyczne pochodzące ze spisów dla konkretnych 

lokalizacji w celu ustalenia, czy w poszczególnych regionach pozyskają np. 

odpowiednią kadrę pracowników. Stąd tak istotne jest znaczenie spisu dla 

pozyskania informacji demograficznych i społeczno-ekonomicznych na 

poziomie lokalnym. 

sektor mikro-, małych  

i średnich 

przedsiębiorstw 

Przedsiębiorcy rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarczą sporządzają 

biznes plany na podstawie informacji, których dostarcza spis powszechny. 

Ponadto ubiegając się o dofinansowania z Unii Europejskiej wykorzystają oni 

również dane statystyczne konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia 

studiów wykonalności projektów w ramach RPO. Rzetelna informacja służy 

zatem racjonalnemu rozwojowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Spis powszechny korzystnie wpływa na aktualizację i weryfikację statystyk  

w zakresie rynku pracy, które są wykorzystywane, m.in. przy planowaniu zasiłków 

dla bezrobotnych, zasiłków opiekuńczych, przy tworzeniu nowych miejsc pracy. 

Dane dotyczące struktury demograficznej ludności, liczby i wieku dzieci kształtują 

z kolei politykę w zakresie oświaty. Wiedza zdobyta w ramach NSP pozwala 

tworzyć „plany zdrowotne województwa” będące podstawą dla ustalenia 

zabezpieczenia medycznego mieszkańców. Informacje w zakresie liczby 

mieszkań pozwolą na określenie wielkości statystycznego deficytu 

mieszkaniowego – podstawowego problemu polskiego mieszkalnictwa,  

o którym mowa w Narodowym Programie Mieszkaniowym. 

(dodaj/usuń)  

 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  
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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  

 

Wzrost zatrudnienia na czas realizacji prac spisowych w terenie – zatrudnienia rachmistrzów spisowych. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Wyniki spisu, jako obrazujące kompleksowo obraz społeczeństwa  staną się podstawowym 

narzędziem analizy problemów społecznych i reakcji na nie, a w konsekwencji wzmacnianie 

prowadzonych przez organy państwa różnego szczebla polityk o charakterze społecznym  

i demograficznym. Dane mogą być wykorzystywane przez inne podmioty publiczne do 

tworzenia innowacyjnych usług dla obywateli. Wpłynie to pozytywnie na ocenę administracji 

jako bardziej przyjaznej i efektywnej, ukierunkowanej na potrzeby obywatela. Wartością 

dodaną jest również redukcja kosztów i obciążeń biurokratycznych po stronie administracji 

publicznej, wynikających z przygotowania danych – od momentu ich wytworzenia w postaci 

umożliwiającej ponowne wykorzystywanie, zamiast wtórnego ich przekształcenia do otwartych 

formatów. 

Zastosowanie w spisie nowoczesnych metod i narzędzi zbierania danych wpisuje się w Program 

Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, którego celem jest stworzenie spójnego, logicznego  

i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym 

i europejskim w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Tym samym działania 

służb statystyki publicznej wpisują się w działania zmierzające do wzmacniania i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Projekt ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

 

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

 

Realizacja projektu będzie monitorowana w całym okresie jego trwania. Po zakończeniu spisu zostanie dokonana analiza 

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

 

Obliczenia zostały dokonane na podstawie kosztu realizacji spisu w 2011 r. przeprowadzonego z wykorzystaniem danych  

z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych oraz informacji uzyskanych od respondentów różnymi metodami 

(przez Internet, wywiad telefoniczny oraz wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrzów w terenie). Koszt 

rachmistrzów spisowych dla NSP 2021 został wyliczony przy założeniu, że 30% odpowiedzi uzyskanych zostanie drogą 

samospisu przez Internet, a ich nabór zostanie zwolniony ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018). 

 

 

 


