
projekt z dnia 28.12. 2018 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia <data wydania aktu> r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji 

propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia ………….. o narodowym spisie powszechnym 

ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. poz. …..) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Audycje propagujące ideę spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwane dalej 

„audycjami” są rozpowszechniane w postaci: 

1) materiałów promocyjnych, informacyjnych lub bieżących informacji spisowych o czasie 

trwania do 2 minut; 

2) wywiadów o czasie trwania do 10 minut; 

3) wątków w formach fabularnych o czasie trwania do 5 minut. 

§ 2. Audycje są rozpowszechniane w terminie od dnia  1 stycznia 2021 r. do dnia 30 

czerwca 2021 r. 

§ 3. 1. W okresie, o którym mowa w § 2, czas emisji audycji w podziale na miesiące oraz 

w podziale na godziny w poszczególnych miesiącach wynosi: 

1) styczeń 2021 r. – 18 godzin, w tym: 5 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin 

w programach regionalnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską Spółkę 

Akcyjną i jej terenowe oddziały oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych 

rozpowszechnianych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną i 4 godziny w programach 

regionalnych spółek radiofonii regionalnej, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy 

z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz 

z 2018 r. poz. 650 i 915), zwanych dalej „spółkami radiofonii regionalnej”; 

2) luty 2021 r. – 22 godziny, w tym: 8 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin 

w programach regionalnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską Spółkę 

Akcyjną i jej terenowe oddziały oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych 

rozpowszechnianych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną i 5 godzin w programach 

regionalnych spółek radiofonii regionalnej; 
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3) marzec 2021 r. – 43 godziny, w tym: 14 godzin w programach ogólnokrajowych i 16 

godzin w programach regionalnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską 

Spółkę Akcyjną i jej terenowe oddziały oraz 5 godzin w programach ogólnokrajowych 

rozpowszechnianych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną i 8 godzin w programach 

spółek radiofonii regionalnej; 

4) kwiecień 2021 r. – 53 godziny, w tym: 15 godzin w programach ogólnokrajowych i 23 

godziny w programach regionalnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską 

Spółkę Akcyjną i jej terenowe oddziały oraz 7 godzin w programach ogólnokrajowych 

rozpowszechnianych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną i 8 godzin w programach 

regionalnych spółek radiofonii regionalnej; 

5) maj 2021 r. – 42 godziny, w tym: 12 godzin w programach ogólnokrajowych i 17 godzin 

w programach regionalnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską Spółkę 

Akcyjną i jej terenowe oddziały oraz 5 godzin w programach ogólnokrajowych 

rozpowszechnianych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną i 8 godzin w programach 

regionalnych spółek radiofonii regionalnej; 

6) czerwiec 2021 r. – 22 godziny, w tym: 6 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 

godzin w programach regionalnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską 

Spółkę Akcyjną i jej terenowe oddziały oraz 3 godziny w programach ogólnokrajowych 

rozpowszechnianych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną i 5 godzin w programach 

regionalnych spółek radiofonii regionalnej. 

2. Audycje są rozpowszechniane w programach ogólnokrajowych i regionalnych 

rozpowszechnianych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną w godzinach: 6:30 – 9:00, 18:00 

– 22:00 oraz w programach ogólnokrajowych i regionalnych rozpowszechnianych przez 

Polskie Radio Spółkę Akcyjną oraz spółki radiofonii regionalnej w godzinach: 7:00 – 10:00, 

12:00 – 15:00, a w przypadku formy audycji, o której mowa w § 1 pkt 3, w godzinach 

przewidzianych dla rozpowszechniania formy fabularnej. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia …..  
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. poz…). Jego celem jest 
doprecyzowanie warunków i sposobu rozpowszechniania przekazów medialnych propagujących ideę 
spisu. 

Spis powszechny jest przedsięwzięciem, które wymaga współpracy różnych grup interesariuszy,  
a przede wszystkim świadomego zaangażowania osób objętych spisem. 

Doświadczenia z realizacji poprzednich spisów powszechnych pokazują, jak istotna jest 
powszechna informacja o znaczeniu i celu spisu powszechnego, sposobu i metod jego przeprowadzenia 
oraz konieczności uczestnictwa w badaniu. Dlatego też zasadne jest rozpoczęcie popularyzacji działań 
spisowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność budowania 
w społeczeństwie świadomości o istocie i wykorzystaniu wyników spisu w polityce informacyjnej państwa 
oraz świadomości o spoczywającym na mieszkańcach Polski obowiązku spisowym. 

Jednym z działań popularyzującym ideę spisu będą przekazy medialnie propagujące ideę spisu 
powszechnego ludności i mieszkań, które wpisują się w kompleksowe działania  informacyjno-promocyjne 
i edukacyjne. Ze względu na powszechność oddziaływania publicznych środków przekazu i ich duży udział 
jako źródła informacji, szczególna rola została przypisana mediom publicznym. Popularyzacja spisów 
powszechnych to część misji publicznej realizowanej przez publiczną radiofonię i telewizję zgodnie z art. 
21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414, z późn. zm.). 

W § 1 projektu rozporządzenia wskazano postacie w jakich będą rozpowszechniane audycje 
propagujące ideę spisu powszechnego ludności i mieszkań. Przewiduje się, że będą to: 

1) materiały promocyjne, informacyjne lub bieżące informacje spisowe (o czasie trwania do 2 
minut); 

2) wywiady (o czasie trwania do 10 minut); 
3) wątki w formach fabularnych (o czasie trwania do 5 minut). 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia ….. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań  
w 2021 roku w okresie 3 miesięcy przed rozpoczęciem spisu powszechnego, w trakcie jego trwania, aż do 
dnia zakończenia spisu powszechnego, Telewizja Polska - Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio - Spółka 
Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej wypełniając swoją misję publiczną, będą obowiązane do 
nieodpłatnego rozpowszechniania, w programach ogólnokrajowych i  regionalnych, materiałów 
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, propagujących ideę spisu powszechnego. Projektowane 
rozporządzenie w § 2 uszczegóławia ustawowy termin, wskazując okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 
30 czerwca 2021 r. 

W § 3 określone zostały godziny emisji. Ze względu na konieczność dotarcia do maksymalnie 
szerokiego, a jednocześnie zróżnicowanego kręgu odbiorców zaproponowane zostały godziny, które 
pozwalają zapewnić największą oglądalność rozpowszechnianych programów - § 3 ust. 2. Natomiast 
przewiduje się, że ustawowo określony  w art. 43 ust. 1 ww. ustawy czas rozpowszechniania przekazów 
medialnych w podziale na miesiące oraz w podziale na godziny w poszczególnych miesiącach będzie 
wynosił: 

1) w styczniu 2021 r. 18 godzin; 
2) w lutym 2021 r. 22 godziny; 
3) w marcu 2021 r. 43 godziny; 
4) w kwietniu 2021 r. 53 godziny; 
5) w maju 2021 r. 42 godziny; 
6) w czerwcu 2021 r. 22 godziny. 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 
uzgodnienia projektu. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji.  

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja nie odnosi się do związków zawodowych  
lub organizacji pracodawców, odstąpiono od przekazania projektu do zaopiniowania tym podmiotom. 

Projekt został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów  
– pozycja RD …. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania przekazów 

medialnych propagujących ideę spisu 

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 

  

Data sporządzenia 

28.12.2018 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe z art. 43 ust. 3 

ustawy 

z dnia …. o narodowym spisie powszechnym 

ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. 

poz…). 

 

 Nr w wykazie prac legislacyjnych  

i programowych Rady Ministrów:  

  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przyjęta w ustawie  z dnia ….. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku koncepcja promocji 

idei spisów powszechnych zakłada podejmowanie działań promocyjnych za pośrednictwem  Telewizji Polskiej - Spółki 

Akcyjnej oraz Polskiego Radio - Spółki Akcyjnej i spółek radiofonii regionalnej, które w ramach misji publicznej 

realizowanej przez publiczną radiofonię i telewizję zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414, z późn. zm.) będą obowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania, w programach 

ogólnokrajowych i  regionalnych, materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, propagujących ideę spisu 

powszechnego.  

Projektowane rozporządzenie określa warunki i sposoby rozpowszechniania przekazów medialnych propagujących ideę 

spisu, uszczegółowiając okres i czas emisji tych materiałów. 

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

W związku z upoważnieniem ustawowym dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, które określi szczegółowe 

warunki i sposób rozpowszechniania przekazów medialnych, w tym godziny emisji w ramach czasu antenowego, wskazane 

jest przyjęcie ścieżki legislacyjnej. 

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

Udział mediów publicznych jest kluczowym elementem w działaniach związanych z propagowaniem idei spisu. Ich 

obecność jest rekomendowana w dokumencie UNECE, który powstał przy współpracy z EUROSTATEM 

Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing 

(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf - strona 

200). Kwestie formalne związane z ich stopniem zaangażowania w promocję spisu są pozostawione do decyzji 

poszczególnych krajów. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa 

 

Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Telewizja Polska - Spółka 

Akcyjna wraz z oddziałami 

terenowymi 

  obowiązek emitowania materiałów 

promocyjnych 

Polskie Radio - Spółka 

Akcyjna 

  obowiązek emitowania materiałów 

promocyjnych 

spółki radiofonii regionalnej    obowiązek emitowania materiałów 

promocyjnych 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf
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osoby objęte spisem   upowszechnienie informacji o 

celach spisu powszechnego oraz 

zasadach i metodach jego 

przeprowadzenia  

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

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… 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             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 
 3,3 5,5 41 0,2       50 

budżet państwa  3,3 5,5 41 0,2       50 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem  -3,3 -5,5 -41 -0,2       -50 

budżet państwa  -3,3 -5,5 -41 -0,2       -50 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

Nie dotyczy  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

Środki budżetowe GUS przeznaczone na realizację NSP 2021 

 

 

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

obywateli i gospodarstwa domowe  

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  

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
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osoby niepełnosprawne i 

osoby starsze 

 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

 

 

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  

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

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

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu. 

 

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