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Pan
Mariusz Skowroński

Sekretarz
Stałego Komitetu Rady Ministrów

W uzupełnieniu pism: z dnia 23 kwietnia 2019 r. (znak GUS-GP03.0200.17.2018.223) oraz z dnia 24 kwietnia 2019 r.
(znak GUS-GP03.0200.17.2018.229), odpowiadając na uwagi zgłoszone do projektu ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (UD223), uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

I. Stanowisko dodatkowe wobec uwag Ministra Cyfryzacji (pismo z dnia 19 kwietnia 2019 r., znak:
DP-III.0210.1196.2018)
Uprzejmie wyjaśniam, że po powtórnej analizie możliwości wykorzystania wiadomości SMS w celu propagowania
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Główny Urząd Statystyczny odstępuje od
wykorzystywania tego kanału komunikacji. Tym samym z projektu zostaną usunięte przepisy odwołujące się do tej
kwestii, tj.:  w art. 40 w ust. 2 pkt 2 oraz art. 41.

Jednocześnie ponownie wyjaśniam, że ograniczona została częstotliwość przekazywania danych przez dostawców
usług telekomunikacyjnych. Przekazanie takie nastąpi tylko raz w 2021 r. Ponadto Główny Urząd Statystyczny
odstępuje od obligatoryjnego przekazywania kodów TERYT w przypadku danych adresowych, jeżeli takie informacje nie
są zamieszczone w systemach informacyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Wobec powyższego  informacje
dotyczące przekazywania danych z kodami TERYT zostaną uzupełnione wyrazami „jeżeli występują”. Tym samym dane
w tym zakresie będą przekazywane wyłącznie w sytuacji, gdy będą zamieszczone
w systemie. Zmiany te zostaną odzwierciedlone w załączniku nr 2 w pkt 22.

II. Stanowisko wobec uwag Ministra Finansów (pismo z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak PM10.622.29.1.2019)
Odnosząc się do uwagi dotyczącej braku możliwości zmiany harmonogramu wydatków na realizację prac spisowych, tj.
przeniesienia z ogólnej zaplanowanej kwoty kosztów spisu powszechnego (386 mln zł) kwoty 10 mln zł pomiędzy latami
2020 i 2021, które to przeniesienie miałoby na celu wcześniejszy zakup urządzeń mobilnych dla rachmistrzów w
związku ze zmianą terminu spisu powszechnego, uprzejmie informuję, że Główny Urząd Statystyczny akceptuje uwagę
Ministra Finansów i odstępuje od ww. przeniesienia kwoty 10 mln zł w ramach ogólnej kwoty wydatków na realizację
prac spisowych.

Wobec powyższego zgłaszam następującą autopoprawkę:
w art. 44 ust. 1 projektowanej ustawy otrzymuje brzmienie:



1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na prace spisowe na lata 2019-2022 wynosi 386 mln zł,
z tego w roku:

2019 – 12 mln zł;1)
2020 – 23 mln zł;2)
2021 – 342 mln zł;3)
2022 – 9 mln zł.”.4)

III. Stanowisko wobec uwag Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
znak DP.I.02200.102.2018.ZS)
Odnosząc się do uwagi, w której proponuje się w załączniku nr 2 w pkt 3:

w podpunkcie 1 w lit. h skreślenie tiret:1)
kod TERYT województwa,
kod TERYT powiatu,
kod TERYT gminy,

w podpunkcie 2 w tiret „adres siedziby instytucji, do której uczęszcza dziecko” skreślenie podwójnych tiret:2)
– – kod TERYT województwa,
– – kod TERYT powiatu,
– – kod TERYT gminy

- uprzejmie wyjaśniam że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 730, z późn. zm.), urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
są obowiązane do stosowania oznaczeń kodowych przyjętych w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego
kraju (TERYT).

Niemniej jednak ze względu na fakt, że zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 kwietnia 2019 r., systemy informatyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie
dysponują danymi w powyższym zakresie, Główny Urząd Statystyczny odstępuje od obligatoryjnego przekazywania
kodów TERYT przez te systemy.  Wobec powyższego w wymienionych wyżej  w załączniku nr 2 do projektowanej
ustawy informacje dotyczące przekazywania danych z kodami TERYT zostaną uzupełnione wyrazami „jeżeli występują”.
Tym samym dane w tym zakresie będą przekazywane wyłącznie w sytuacji, gdy będą zamieszczone w systemie.

Do wiadomości:
Pan Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji1.
Pan Leszek Marcin Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów2.
Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3.
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