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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 14 10. 2019 (znak: VII.5504.1.2019.MM), 
sprawie obaw związanych z pozyskiwaniem informacji o przynależności wyznaniowej w Narodowym 

Spisiefow szechnym  Ludności i Mieszkań w 2021 r. pragnę z całą mocą zapewnić, że zarówno treść jak 

^sposób zadawania pytania o przynależność do wyznania religijnego w przyszłym spisie nadają pytaniu 
charakter dobrowolny i nie naruszą zasady wolności sum ienia i wyznania mieszkańców Polski. 
Przewidywane kształt i formuła zadawania pytania o wyznanie w przyszłym spisie powszechnym są 
bowiem niemal identyczne, jak te zastosowane w spisie powszechnym z 2011 r., i w istocie dają każdej 

spisywanej osobie sposobność wyrażenia przynależności do dowolnego kościoła lub związku 
wyznaniowego, względnie -  zadeklarowanie bezwyznaniowości (nieprzynależenia do żadnego kościoła czy 
związku wyznaniowego), ale również dają możliwość nieskrępowanej odmowy na pytanie o wyznanie, co 
znajduje wyraz w zamieszczeniu przy pytaniu o wyznanie -  identycznie jak w spisie poiA/szechnym z 2011 r. 
-  opcji: „nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

Ponadto, możliwość odmowy na pytanie o wyznanie znajduje odzwierciedlenie zarówno w kształcie 
elektronicznego formularza i w treści instrukcji metodolcgicznej do spisu, jak i materiałach szkoleniowych 
i przebiegi, samego szkolenia rachmistrzów i ankieterów spisowych.

Pozwolę sobie jeszcze tym miejscu poinformować, że wyżej opisane pytanie o wyzranie jest 
aktualnie testowane, ponieważ znalazło się w kwestionariuszu elektronicznym, używanym obecnie 

pierwszym spisie próbnym do narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który odbywa 
się od 1 października do 31 października bieżącego roku, w dwóch wybranych gminach w kraju. Na 

podstawie dotychczasowej obserwacji przebiegu spisu próbnego możemy stwierdzić, że jak do tej pory 
nie otrzymaliśmy żadnych poważniejszych zgłoszeń czy zastrzeżeń dotyczących pytania o wyznanie, 
a jednocześnie zakomunikować, że odnotowujemy przypadki korzystania przez osoby spisywane 
z możliwości odmowy odpowiedzi na to pytanie.


