
                    

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 maja 2021 r. 

Poz. 449 

 

ZARZĄDZENIE NR 55  

PREZESA RADY MINISTRÓW  

z dnia 12 maja 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych  

oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Konsultacyjnej do 

spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań (M.P. z 2018 r. poz. 13) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Rady wchodzą: 

1) przewodniczący – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) dwaj zastępcy przewodniczącego: 

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rodziny i zabezpieczenia społecznego w randze sekretarza 

stanu albo podsekretarza stanu, 

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza 

stanu; 

3) pozostali członkowie – po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, 

wyznaczonym przez: 

a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, 

b) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

c) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

d) ministra właściwego do spraw pracy, 

e) ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, 

f) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 

g) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

h) ministra właściwego do spraw zdrowia; 

4) sekretarz – dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach organizacji spisów w Głównym Urzędzie 

Statystycznym.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”; 
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2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk. 

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk członkowie Rady podejmują uchwały zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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