
Wersja 28.01.2019 

USTAWA 

z dnia ................ . 

o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

Rozdział l 

Przepisy ogólne 

Art. l. l. Ustawa reguluje zakres, fonnę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., zwanego dalej "spisem 

rolnym", oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem 

i opracowaniem wyników. 

2. Spis rolny przeprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 

dnia l września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień l czerwca 2020 r. 

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

l) spis rolny - przedsięwzięcie statystyczne służące zbieraniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i 

rozpowszechnianiu danych dotyczących struktury rolnictwa, mające na celu dostarczanie 

kompleksowych informacji statystycznych do celów polityki rolnej państwa i Unii 

Europejskiej, a także dla przedstawicieli nauki, biznesu, jednostek samorządu 

terytorialnego i innych użytkowników; 

2) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumJemu art. 553 Kodeksu cywilnego, 

w tym gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 201811091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 

zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń 

(WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. UE L 200 z 7.8.2018, 

str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2018/1091"; 

3) gospodarstwo indywidualne - gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną, 

obejmujące: 

a) gospodarstwo o powierzchni l ha i więcej użytków rolnych, 

b) gospodarstwo o powierzchni poniżej l ha użytków rolnych (w tym nieposiadające 

użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną 

o znaczącej (określonej odpowiednimi progami) skali; wielkość progów określa 

załącznik nr l do ustawy; 
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4) gospodarstwo rolne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej - gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy prowadzona 

działalność rolnicza jest działalnością podstawową czy drugorzędną; 

5) użytkownik gospodarstwa rolnego - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne, 

niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa, czy też 

użytkuje je z innego tytułu oraz niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład 

gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin; 

6) działalność rolnicza - działalność związana z uprawą roślin, która obejmuje wszystkie 

uprawy rolne (w tym grzyby jadalne), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, 

hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt 

futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych i pszczół, a 

także działalność polegająca na utrzymaniu użytków rolnych w stanie nadającym się do 

wypasu lub uprawy, zgodnie z przepisami o płatnościach w ramach systemu wsparcia 

bezpośredniego. 

Art. 3. Prace związane z organizacją i prowadzeniem spisu rolnego, zwane dalej "pracami 

spisowymi", obejmują: 

l) prace przygotowawcze; 

2) spis rolny; 

3) opracowanie wyników spisu rolnego; 

4) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych infom1acji statystycznych. 

Art. 4. l. Spis rolny obejmuje gospodarstwa rolne. 

2. Spis rolny przeprowadza się jako badanie pełne w gospodarstwach rolnych osób 

fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej. 

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządzi wykaz gospodarstw rolnych. 

Art. 5. l. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym określają załączniki 

nr III i IV do rozporządzenia nr 2018/ l 091. 

2. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w sp1sw rolnym wyłącznie na potrzeby 

krajowe określa załącznik nr 2 do ustawy. 
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Rozdział 2 

Obowiązki osób i podmiotów biorących udział w spisie rolnym 

Art. 6. Do zadań Prezesa Głównego Urzt;du Statystycznego należy: 

l) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego; 

2) opracowame wyników spisu rolnego oraz udostt;pnienie i rozpowszechnienie 

wynikowych informacji statystycznych. 

Art. 7. l. W ramach spisu rolnego, w terminie od dnia l września do dnia 30 listopada 

2020 r., przewiduje sit; następujące metody zbierania danych : 

l) samospis intemetowy, przeprowadzany samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa 

rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie intemetowej 

Głównego Urzędu Statystycznego, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu 

danych; 

2) przeprowadzenie przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego z użytkownikiem 

gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze 

oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego; 

3) przeprowadzenie przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego 

wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, 

bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. 

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie skorzystal z możliwości weryfikacji, 

aktualizacji i uzupełnienia danych, o których mowa w ust. l pkt l albo udzielenia odpowiedzi 

w ramach metody, o której mowa w ust. l pkt 2, nie może odmówić udzielenia odpowiedzi 

w ramach metody, o której mowa w ust. l pkt 3. 

Art. 8. l. Spis rolny przeprowadza się z wykorzystaniem bezpiecznych technologii 

informatycznych i komunikacyjnych, w szczególności w postaci elektronicznej, z 

wykorzystaniem systemu teleinfonnatycznego spełniającego minimalne wymagania dla 

systemów teleinfonnatycznych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

infonnatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

570, z 2018 r. poz. l 000, 1554 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) oraz zapewniającego 

interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach 

lnteroperacyjności, w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność infonnacji z 

uwzględnieniem ich autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności. 
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2. W zakresie zapobiegania lub przeciwdziałania zdarzeniom naruszaJącym ochron(( 

poufuości, integralności dost((pności danych zgromadzonych w spisie rolnym 

przeprowadzanym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. l, 

z uwzgl((dnieniem autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności tych 

danych, stosuje s i(( odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560). 

Art. 9. l. W spisie rolnym przetwarzane są dane: 

l) uzyskane w ramach prowadzonych badań statystycznych; 

2) przekazywane przez: 

a) podmioty prowadzące rejestry urz((dowe oraz systemy informacyjne administracji 

publicznej, 

b) podmioty prowadzące niepubliczne systemy informacyjne, w szczególności 

dostawców publicznie dost((pnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 

i 2354). 

2. Podmioty, o których mowa w ust. l pkt 2, obowiązane do przekazania danych w ramach 

prac spisowych, szczegółowy zakres tych danych oraz tem1iny ich przekazania określa 

załącznik nr 3 do ustawy. 

3. Przekazanie danych obj((tych spisem rolnym przez podmioty, o których mowa w ust. l 

pkt 2, jest nieodpłatne i obowiązkowe. 

4. Przekazanie danych obj((tych spisem przez dostawców publicznie dost((pnych usług 

telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej, o której mowa 

w art. 159 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne. 

Art. l O. l. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. 

2. Użytkownicy gospodarstw rolnych przekazujący dane o gospodarstwach rolnych są 

obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi 

w zakresie określonym w art. 5. 

Rozdział 3 

Bezpieczeństwo danych i ochrona danych osobowych 

Art. 11. l. Dane zebrane w spisie rolnym są poufue i podlegają szczególnej ochronie 

tajemnicą statystyczną, o której mowa w art. l O ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
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publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 1669). Prezes Głównego Urzt(du 

Statystycznego zapewnia ochron(( tych danych. 

2. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy 

statystycznej określonej w art. l O ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie 

tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej 

w art. 12 tej ustawy. 

3. Pisemne przyrzeczenia, o których mowa w ust. 2, składane są właściwym komisarzom 

spisowym. 

Art. 12. l. Administratorem danych zebranych w spisie rolnym jest Prezes Głównego 

Urzt(du Statystycznego. 

2. Dane zebrane w spisie rolnym, są przetwarzane na zasadach określonych w art. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia li marca 2009 r. 

w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE, Euratom) nr II 01/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego 

Wspólnot Europejskich danych statystycznych objt(tych zasadą poufuości, rozporządzenie 

Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, 

Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 

Europejskich (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) (Dz. Urz. UE L 87 z 31.3.2009, 

str. 164 oraz Dz. Urz. UE L 123 z 19.5.2015, str. 90). 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, nie może być powierzone innemu 

podmiotowi. 

Art. 13. l. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu przeprowadzenia 

spisu rolnego przez Prezesa Głównego Urzt(du Statystycznego nie stosuje sit( art. 15, 16, 18 i 

21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. l), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 20 16/6 79". 
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2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu przeprowadzenia przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spisu rolnego, przepisy rozporządzenia 

2016/679 stosuje się następująco: 

l) art. 12 w ten sposób, że infonnacja udzielana jest osobie fizycznej, której dane dotyczą, 

na jej wniosek, nie częściej niż raz na sześć miesięcy; 

2) art. 13 ust. l i 2 w ten sposób, że informacje, o których mowa w art. 13 ust. l i 2 

rozporządzenia 2016/679 udostępniane są w Biuletynie Infonnacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 

Art. 14. l. Dane zebrane w spisie rolnym są wykorzystywane do opracowań, zestawień 

i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego operatów statystycznych. 

2. Dane zebrane w spisie rolnym mogą być łączone z danymi z innych badań 

statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i 

mieszkań. 

3. Dane osobowe zebrane w spisie rolnym nie mogą służyć za podstawę środków lub 

innych czynności dotyczących konkretnych osób fizycznych. 

4. Dane osobowe zebrane w spisie rolnym mogą być przetwarzane przez okres l 00 lat od 

dnia zakończenia spisu rolnego. 

Art. 15. l. Dane zebrane w spisie rolnym są udostępniane na zasadach określonych w 

ustawie oraz rozporządzeniu 2018/1091. 

2. Nie udostępnia się danych jednostkowych, o których mowa wart. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, z wyjątkiem udostępniania nieidentyfikowalnych 

danychjednostkowych do celów naukowych. 

3. Do udostępniania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego danych zebranych 

w spisie rolnym do celów naukowych stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 

(WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w 

zakresie dostępu do poufuych danych do celów naukowych i uchylającego rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 831/2002 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 164 z 18.6.20 13, 

str. 16). 

4. Dane zebrane w spisie rolnym zostaną opracowane i rozpowszechnione w postaci 

wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. l ustawy z dnia 
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29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Tennin i tryb rozpowszechnienia wynikowych 

informacji statystycznych zostaną określone w hannonogramie publikowania wynikowych 

infonnacji statystycznych ze spisu rolnego, zamieszczonym na stronie internetowej Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

Rozdział 4 

Organizacja aparatu spisowego 

Art. 16. l. Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego- jako 

Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor 

Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza 

Spisowego. 

2. Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda - jako wojewódzki 

komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo 

dyrektor urzędu statystycznego. 

3. Na terenie gminy pracami spisowyn1i kieruje odpowiednio wójt, bunnistrz, prezydent 

miasta- jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba 

wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. 

Art. 17. l. Do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy 

komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą. w drodze zarządzeń, w ramach 

struktur jednostek organizacyjnych którymi kierują, odpowiednio: 

l) Centralne Biuro Spisowe; 

2) 

3) 

wojewódzkie biura spisowe; 

gminne biura spisowe. 

2. W skład biur spisowych wchodzą delegowani przez komisarzy spisowych pracownicy 

jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Pracą Centralnego Biura Spisowego kieruje Dyrektor Centralnego Biura Spisowego. 

4. Pracą wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza 

spisowego. 

5. Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego 

biura spisowego nadzoruje zastępca właściwego miejscowo wojewódzkiego komisarza 

spisowego. 

6. Nadzór, o którym mowa w ust. 5, jest sprawowany pod względem zgodności z prawem. 
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7. W razie stwierdzenia, że praca gminnego biura spisowego jest niezgodna z kryterium, 

o którym mowa w ust. 6, zastępca właściwego miejscowo wojewódzkiego komisarza 

spisowego nakazuje gminnemu komisarzowi spisowemu niezwłoczne podjęcie działań 

naprawczych, ustalając termin ich wykonania. 

Art. 18. Zadania l,'ll1in, w ramach prac spisowych, obejmują zadania z zakresu 

administracji rządowej zlecone na podstawie ustawy, to jest.: 

l) zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych; 

2) zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia 

danych, w ramach metody, o której mowa w art. 7 ust. l pkt l, w siedzibie gminy; 

3) delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych; 

4) organizację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa wart. 7 ust. 

l pkt 3; 

5) współudział w szkoleniu kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 

7 ust. l pkt 3; 

6) współudział w przeprowadzeniu egzammu sprawdzającego wiedzę i przygotowanie 

kandydatów na rachmistrzów spisowych, do wykonywania czynności, o których mowa 

wart. 7 ust. l pkt 3; 

7) monitorowanie, przy wsparciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa wart. 8 ust. 

l, oraz raportowanie zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego czynności spisowych 

na terenie l,'ll1iny; 

8) współudział przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy. 

Art. 19. Rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 7 ust. l pkt 2, do pracy w 

ramach wojewódzkich biur spisowych deleguje dyrektor urzędu statystycznego, spośród 

pracowników urzędu statystycznego. 

Art. 20. l. Nabór rachmistrzów spisowych, o których mowa wart. 7 ust. l pkt 3, następuje 

spośród osób: 

l) pełnoletnich; 

2) zamieszkałych na terenie danej gminy; 

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie; 

4) biegle posługujących sięjęzykiem polskim; 

5) cieszących się nieposzlakowaną opinią; 

6) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 



2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. l pkt 6, kandydat na 

rachmistrza spisowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadcze11. Kandydat na rachmistrza spisowego składając oświadczenie jest 

obowiązana do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Do przeprowadzenia naboru rachmistrzów spisowych, o których mowa w ust. l, nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówiei1 publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53). 

4. Gmina (wójt, burmistrz, prezydent miasta) upowszechnia infonnację o naborze 

kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w ust. l, w miejscu powszechnie 

dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub Biuletynie Infonnacji Publicznej urzędu gminy. 

5. W ramach szkolenia, o którym mowa w art. 18 pkt 5, kandydat na rachmistrza 

spisowego, o którym mowa w ust. l, uzyskuje infonnacje i wiedzę dotyczącą funkcjonowania 

statystyki publicznej, w tym istoty tajemnicy statystycznej, czynności, o których mowa wart. 7 

ust. l pkt 3 oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego spisu rolnego. 

6. Szkolenie, o którym mowa w art. 18 pkt 5, kończy się egzaminem sprawdzającym 

wiedzę i przygotowanie do wykonywania czynności, o których mowa wart. 7 ust. l pkt 3. 

7. Kandydaci na rachmistrzów spisowych, o których mowa wart. 7 ust. l pkt 3, którzy z 

egzaminu sprawdzającego, o którym mowa w ust. 6 uzyskają wynik pozytywny zostaną 

wpisani na prowadzone przez gminnych komisarzy spisowych listy kandydatów na 

rachmistrzów spisowych. 

Art. 21. l. Rachmistrzów spisowych, o których mowa w aii. 7 ust. l pkt 3, powołuje 

zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, spośród osób wpisanych na 

prowadzone przez gminnych komisarzy spisowych listy kandydatów na rachmistrzów 

spisowych, biorąc pod uwagę kryterium liczby punktów uzyskanych podczas egzaminu 

sprawdzającego, o którym mowa w art. 20 ust. 6. 

2. Rachmistrz spisowy, o którym mowa w ust. l, wykonuje w ramach prac spisowych, 

czynności o których mowa wart. 7 ust. l pkt 3, na podstawie umowy zlecenia zawartej 

z dyrektorem urzędu statystycznego. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 określa w szczególności: 

l) wskazanie miejsca, tern1inu i zakresu wykonywanych czynności, o których mowa w art. 7 

ust. l pkt 3; 
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2) wynagrodzenie rachmistrza spisowego; 

3) powierzenie niezbędnych urządzeń technicznych, umożliwiających wykonywanie 

czynności, o których mowa wart. 7 ust. l pkt 3; 

4) warunki i tryb jej rozwiązania. 

4. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa wart. 7 ust. l pkt 3, rachmistrz 

spisowy, o którym mowa w ust. l, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu 

identyfikatorem, którego wzór określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

5. W ramach metod zbierania danych, o których mowa w art. 7 ust. l pkt 2 i 3, 

użytkownikom gospodarstw rolnych zagwarantowana jest pełna możliwość weryfikacji 

tożsamości rachmistrza spisowego. Informacje dotyczące sposobu weryfikacji tożsamości 

rachmistrza spisowego dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 

oraz zamieszczane w materiałach infonnacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, 

propagujących ideę spisu rolnego. 

6. Rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w ust. l, przysługuje ochrona prawna 

przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

7. W razie wypadku powstałego przy wykonywaniu czynności, o których mowa wart. 7 

ust. l pkt. 3, rachmistrzom spisowym, o których mowa w ust. l, a w razie wypadku 

śmiertelnego - członkom ich rodzin, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 

30 pażdziemika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych 

w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 73 7 oraz z 2018 r. poz. 2245). 

8. Niezwłocznie po uzyskaniu infonnacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 7, zastępca 

wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy dla miejsca wystąpienia zdarzenia ustala 

okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza odpowiednią dokumentację zgodnie 

z odrębnymi przepisami i przekazuje terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Art. 22. l. Prace sp1sowe są finansowane z budżetu pa6stwa oraz ze środków Unii 

Europejskiej. 

2. Środki na wykonanie zadm1, o których mowa w art. 18, będą przekazywane gminom 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pośrednictwem właściwych miejscowo 

dyrektorów urzędów statystycznych w tenninachumożliwiających realizację kolejnych etapów 

prac spisowych. 

3. Pracownicy jednostek służby statystyki publicznej jednostek samorządu 

terytorialnego, oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych, 
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w tym rachmistrzowie spisowi, o których mowa w art. 19, za czas wykonywania prac 

spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. 

4. Osobom, o których mowa w ust. 3, zastępcom komisarzy spisowych oraz mnym 

pracownikom jednostek służb statystyki publicznej, wykonującym w ramach stosunku pracy 

prace spisowe, mogą być przyznawane dodatki spisowe lub nagrody, a komisarzom 

spisowym - nagrody. 

5. Przy przyznawaniu dodatku spisowego lub nagrody bierze się pod uwagę: 

l) funkcję pełnioną w spisie rolnym; 

2) zakres i złożoność wykonywanych zadań; 

3) stopień odpowiedzialności za realizowane zadania; 

4) liczbę podległych osób pracujących na rzecz spisu rolnego; 

5) inicjatywę i zaangażowanie w wykonywanie prac spisowych. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

l) sposób obliczania i wysokość wynagrodzenia rachmistrzów spisowych, o których mowa 

w art. 7 ust. l pkt 3, biorąc pod uwagę kryterium liczby spisanych gospodarstw rolnych; 

2) wysokość dodatków spisowych przyznawanych racłnnistrzom spisowym, o których 

mowa wart. 19, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 5; 

3) wysokość przyznawanych dodatków spisowych oraz nagród, o których mowa w ust. 4, 

uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 5 

- oraz mając na uwadze prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi 

przyznanymi na realizację spisu rolnego. 

Rozdział 5 

Działania propagujące ideę spisu powszechnego 

Art. 23. l. W ramach propagowania idei spisu rolnego mogą być prowadzone wszelkie 

działania promocyjne, infonnacyjne oraz edukacyjne zachęcające do udziału w spisie rolnym, 

prezentujące korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa wynikające ze zbierania, 

łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych. 

2. Działania, o których mowa w ust. l, mogą w szczególności polegać na: 

l) prowadzeniu kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych; 

2) organizowaniu wydarzeń popularyzujących spis rolny w kontekście wyzwań 

współczesnej statystyki publicznej oraz potrzeb infonnacyjnych państwa; 
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3) prowadzeniu działań infom1acyjno-edukacyjnych w instytucjach publicznych, kultury, 

systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. 

Art. 24. l. W okresie od pół roku przed rozpoczęciem spisu rolnego, w trakcie jego 

trwania, do dnia zakończenia spisu rolnego, Telewizja Polska - Spółka Akcyjna oraz Polskie 

Radio - Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej, wypełniając swoją misję publiczną, 

zgodnie z art. 21 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, 915 i 1717), są obowiązane do nieodpłatnego 

rozpowszechniania, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych, propagujących ideę spisu rolnego. 

2. Opracowany corocznie, przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji w 

porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, plan programowo-finansowy uwzględni 

środki niezbędne do rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. l. 

3. Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. l, wynosi 160 godzin. 

4. Ustala się następujący podział czasu antenowego, o którym mowa w ust. 3: 

l) 56 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez 

Telewizję Polską- Spółka Akcyjna; 

2) 64 godzin łącznie w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez 

terenowe oddziały Telewizji Polskiej- Spółka Akcyjna; 

3) 16 godziny rozpowszechniane w ogólnokrajowych programach radiowych Polskie Radio 

- Spółka Akcyjna; 

4) 24 godzin łącznie rozpowszechnianych w programach radiowych spółek radiofonii 

regionalnej. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób 

rozpowszechniania audycji , o których mowa w ust. l, w tym godziny rozpowszechniania 

w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie rozpropagowanie 

wielowymiarowego znaczenia spisu rolnego dla Polski i jej mieszkańców, sposobu jego 

przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu użytkowników gospodarstw rolnych, 

w celu zachęcenia ich do udziału w weryt1kacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych. 
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Rozdział 6 

Przepisy dostosowujące i końcowe 

Art. 25. l. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 22 

ust. l, na lata 2019-2021 wynosi 243 mln zł, z tym w roku: 

l) 2019-68 mln zł; 

2) 2020- 170 mln zł; 

3) 2021-5 mln zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. l, będą wydatkowane w oparciu o plan 

rzeczowo-finansowy wydatków spisowych. 

3. Plan rzeczowo-finansowy wydatków spisowych określa załącznik nr 4 do ustawy. 

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których 

mowa w ust. l, jest Generalny Komisarz Spisowy. 

5. W ramach monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. l, 

Generalny Komisarz Spisowy dokonuje oceny wykor,;:ystania tego limitu według stanu 

na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego, a w przypadku czwartego kwartału -

według stanu na dzień 30 listopada danego roku kalendarzowego. 

6. W przypadku: 

l) zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy 

maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. l, lub 

2) gdy w okresie od początku roku budżetowego do ostatniego dnia danego kwartału limit 

wydatków przypadający na ten okres zgodnie z planem rzeczowo-finansowym 

wydatków spisowych, o którym mowa w ust. 3, zostanie przekroczony o co najmniej 

15% 

-stosuje się mechanizm korygujący. 

7. Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 6, polega na obniżeniu kosztów zadań 

przewidzianych do wykonania w następnych kwm1alach, w szczególności przez weryfikację i 

wprowadzenie działań naprawczych. 

8. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o któryn1 mowa w 

ust. 3, jest Generalny Komisarz Spisowy. 

Art. 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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