
ZARZĄDZENIE NR 158/2021 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 26.01.2021 r. 
 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia na terenie Miasta 
Krakowa narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486) zarządza się, co następuje: 

 § 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia na terenie Miasta Krakowa 
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w następującym składzie: 

1) Tomasz Popiołek - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego; 

2) Robert Popenda - Koordynator gminny; 

3) Renata Gieszczyk – Członek; 

4) Elżbieta Krzywicka – Członek; 

5) Jolanta Łabędź – Członek; 

6) Bożena Pióro - Członek. 

 § 2. Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775,  
z 2020 r. poz. 1486), aktów wykonawczych oraz wytycznych i instrukcji Centralnego Biura 
Spisowego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego w Krakowie. 

 § 3. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności: 

1) organizacja i przeprowadzenie naboru na rachmistrzów spisowych; 
2) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Krakowie przy organizacji szkoleń  

oraz przeprowadzaniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie 
kandydatów na rachmistrzów spisowych; 

3) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie Miasta Krakowa  
oraz raportowanie ich Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w Krakowie; 

4) zapewnienie stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu 
internetowego; 

5) przeprowadzenie i monitorowanie działań mających na celu popularyzację spisu 
powszechnego ludności i mieszkań na terenie Miasta Krakowa. 

 § 4. Obsługę organizacyjną Gminnego Biura Spisowego zapewnia Wydział Spraw 
Administracyjnych. 

 § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 
25 stycznia 2021 r.


