
 

DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. 
 

Poz. 15 
 

ZARZĄDZENIE NR 4 
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

 
z dnia 20 marca 2019 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu do koordynacji prac przygotowawczych  

do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.  
i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

 
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 

1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.1. W Głównym Urzędzie Statystycznym powołuje się Zespół do koordynacji prac przygotowawczych do powszech-

nego spisu rolnego w 2020 r. i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., zwany dalej „Zespołem”. 
2. Zespół powołuje się w celu właściwego przygotowania do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 

(PSR 2020) i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021). 
 
§ 2.1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący Zespołu — Janusz Dygaszewicz — dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geosta-
tystyki i Spisów; 

2) zastępcy przewodniczącego Zespołu:  
a) do spraw organizacji spisów — Magdalena Janczur-Knapek — naczelnik wydziału w Departamencie Systemów Te-

leinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, 
b) do spraw metodologii PSR 2020 — Artur Łączyński — dyrektor Departamentu Rolnictwa, 
c) do spraw metodologii NSP 2021 — Dorota Szałtys — dyrektor Departamentu Badań Demograficznych, 
d) do spraw IT — Stanisław Sielużycki — dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej; 

3) członkowie Zespołu:  
a) Agnieszka Zgierska — dyrektor Departamentu Rynku Pracy, 
b) Agnieszka Matulska-Bachura — zastępca dyrektora w Departamencie Handlu i Usług, 
c) Anna Wysocka — zastępca dyrektora w Departamencie Badań Demograficznych, 
d) Małgorzata Sołtyszewska — dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego, 
e) Emilia Andrzejczak — dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji, 
f) Katarzyna Cichońska — dyrektor Gabinetu Prezesa, 
g) Katarzyna Pisańska-Borowska — dyrektor Biura Organizacji i Kadr, 
h) Renata Bielak — dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych, 
i) Dominika Rogalińska — dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska, 
j) Anna Długosz — zastępca dyrektora w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, 
k) Agnieszka Nowakowska — zastępca dyrektora w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki  

i Spisów, 
l) Anna Dobrowolska — dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, 
m) Ireneusz Budzyński — dyrektor Departamentu Standardów i Rejestrów, 
n) Agnieszka Pietroń — główny księgowy resortu, 
o) Krzysztof Kowalski — zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie, 
p) Gabriela Nowakowska — kierownik Ośrodka Administracyjnych Źródeł Danych Urzędu Statystycznego w War-

szawie, 
r) Marcin Piekarek — zastępca dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej; 
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4) sekretarz — Violetta Turant — główny specjalista w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki  

i Spisów. 
2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział osoby inne niż określone w ust. 1, zaproszone przez przewodniczącego 

Zespołu. 
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje osoba wyznaczona przez przewodni-

czącego Zespołu spośród jego zastępców. 
4. Komórki organizacyjne Głównego Urzędu Statystycznego oraz urzędy statystyczne obowiązane są udzielać prze-

wodniczącemu Zespołu niezbędnego wsparcia w realizacji przygotowania PSR 2020 i NSP 2021. 
 
§ 3.1. W ramach zarządzania i koordynacji pracami przygotowawczymi do PSR 2020 i NSP 2021 Zespół wykonuje na-

stępujące zadania:  
1) w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w życie zarządzenia ustali harmonogram prac przygotowawczych do przeprowa-

dzenia PSR 2020 i NSP 2021; 
2) nadzoruje pracę grup zadaniowych wymienionych w § 4 pkt 2, w oparciu o ustalony harmonogram oraz poprzez cy-

kliczne spotkania z liderami grup, akceptowanie prowadzonych przez te grupy prac lub wskazywanie nieprawidłowo-
ści; 

3) monitoruje działania organizacyjne mające na celu przygotowanie przeprowadzenia spisów próbnych w ramach NSP 
2021. 

2. Zespół na bieżąco analizuje możliwe zagrożenia i problemy wynikające w trakcie prac przygotowawczych do prze-
prowadzenia PSR 2020 i NSP 2021, proponuje sposoby ich rozwiązania i rozstrzyga je w ramach kompetencji, a w przy-
padku kwestii wykraczających poza kompetencje — informuje o tych zagrożeniach i problemach Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 
 

§ 4. Przewodniczący Zespołu: 
1) koordynuje prace Zespołu; 
2) powołuje grupy zadaniowe do opracowania i wdrożenia związanych ze spisami rozwiązań organizacyjnych, metodolo-

gicznych i informatycznych; 
3) monitoruje realizację harmonogramu prac przygotowawczych do przeprowadzenia PSR 2020 i NSP 2021, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, informując o tym na bieżąco Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 
4) informuje na bieżąco o przebiegu działań Zespołu na posiedzeniach Kolegium lub Kierownictwa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 
5) monitoruje planowanie środków finansowych na realizację spisów oraz działania mające na celu uzyskanie tych środ-

ków z rezerwy celowej; 
6) monitoruje wydatkowanie otrzymanych środków finansowych pod względem celowości i zgodności z przeznaczeniem 

oraz wykonania zadań w ramach prac przygotowawczych do przeprowadzenia PSR 2020 i NSP 2021. 
 

§ 5. Zarządzenie obowiązuje do dnia utworzenia Centralnego Biura Spisowego w rozumieniu przepisów o powszech-
nym spisie rolnym albo narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Prezes Dominik Rozkrut 


