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 Pan 
                                                                  Jacek Kowalewski 
                                                                  Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego 
 
 

                                                                                  

Szanowny Panie Komisarzu, 

 

 

     W nawiązaniu do pisma z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie nagród dla wszystkich 

Gminnych Komisarzy Spisowych za realizację PSR 2020, zwracam się z prośbą           

o dokładniejsze wyjaśnienie powodu ich nieprzyznania.  

     Opierając się na zapisach Ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym 

spisie rolnym w 2020r., oraz piśmie skierowanym do gmin przez Wojewódzkie Biuro 

Spisowe 15 lipca 2020 roku, ustawodawca dokładnie określił jak powinna zostać ujęta 

w budżecie gminy dotacja na realizacje spisu. Ponadto z korespondencji jasno 

wynika, że w kwocie przeznaczonej na jednorazowe nagrody spisowe są środki dla 

Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków GBS – pracowników UG 

wykonujących prace spisowe. Takowe były przyznawane w przypadku poprzednich 

spisów.  

      Biorąc pod uwagę powyższe, w naszej opinii „negatywna opinia większości 

wojewodów (wojewódzkich komisarzy spisowych) lub brak pozytywnej opinii od 

pozostałych wojewodów”, nie powinna być podstawą do zwrotu zagwarantowanej 

ustawowo nagrody. Decyzja ta powoduje dodatkowe komplikacje i powszechne 

zdziwienie. Występując w imieniu samorządowców z Wielkopolski, liczymy na jak 

najszybsze przekazanie podstawy prawnej podjętej decyzji. Nadmieniam, że wszyscy 

Gminni Komisarze i ich zespoły do dnia dzisiejszego sumienie wykonywali swoje 

obowiązki. Na prośbę Wojewódzkiego Komisarza przekazaną w czasie ostatniego 

spotkania wyrazili nawet chęć dodatkowych działań a nawet pomocy w tych 

obszarach, w których spis nie odbywał się zgodnie z oczekiwaniami  

i harmonogramem.  

Dlatego raz jeszcze proszę o wskazanie prawdziwych powodów wstrzymania 

wypłaty nagród.  
      

                                               Z poważaniem 
 
                                                                                              Jacek Gursz  
                                                                                               
                                                                                   Przewodniczący SGiPW 
 
     Do wiadomości: 
 

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
2. Parlamentarzyści z Województwa Wielkopolskiego 
3. Wojewoda Wielkopolski 
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
5. Gminy z Województwa Wielkopolskiego 
6. Media                                                                               


